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OSOBA I WARTOCI
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 8, POZNAÑ 2011
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

RYSZARD WINIEWSKI
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
Wydzia³ Humanistyczny
Instytut Filozofii
Zak³ad Aksjologii i Etyki Spo³ecznej

Interesy i wartoci, u¿ytecznoæ i godnoæ
 o potrzebie interwencji w moralne gry jêzykowe
Interests and Values, Utility and Dignity
 On the Necessity of Intervention into Moral Language-Games

Przedmiotem rozwa¿añ, ale w pewnym sensie tak¿e punktem wyjcia czyni siê tutaj dwie kwestie: interesy (zainteresowania) jako ród³owy punkt
wyjcia dla uchwycenia wartoci przedmiotów oraz u¿ytecznoæ wiêzi miêdzy ludmi jako punkt odniesienia dla uchwycenia aksjologicznej istoty godnoci. Drog¹, jak¹ prowadzê te rozwa¿ania, jest dobrze znany z historii filozofii trop poszukiwania najbardziej podstawowej odpowiedzi na dwa pytania:
co to (czym) s¹ wartoci i jakie s¹ wartoci? To s¹ dwa pytania, które le¿¹
u podstaw aksjologii i etyki wartoci1.
Artyku³ nawi¹zuje do wyst¹pienia w sprawie be³kotu aksjologicznego
w dyskusjach operuj¹cych jêzykiem wartoci2 i ma przede wszystkim charakter refleksyjno-krytyczny, oparty jest bowiem o dowiadczenie gier jêzykowych obecnych w ¿yciu publicznym, w szczególnoci w kodyfikacjach etycznych zawodowych i instytucjonalnych, ale tak¿e w literaturze moralistycznej.
1
Na znaczenie tych dwóch pytañ naprowadza: W. Tatarkiewicz, Problemy aksjologii, t³um.
A. Winiewska, Ruch Filozoficzny, LXVII, 2010, 4, s. 813  t³um. z oryg.: Les problèmes en
axiologie. Argument écrit, „Actualités Scientifiques et Industrielles” nr 1078. VI. Nature et problèmes en philosophie (Entretiens d’été – Lund 1947). III. Le problème dans les sciences humaines,
Paris 1949, p. 33-36.
2
Por. R. Winiewski, Be³kot aksjologiczny we wspó³czesnej komunikacji, w: Co siê dzieje
z wartociami? Próba diagnozy. Colloquia Disputiones 12, red. E. Okoñska, K. Stachewicz, Poznañ 2009, s. 157-172.
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Filozofia, a w szczególnoci filozofia moralna, mo¿e byæ u¿yteczna spo³ecznie jako pozytywna krytyka etosu, czyli jako pozytywna rekonstrukcja
konceptualizacji i instytucjonalizowanych praktyk moralnych. Punktem odniesienia dla tej refleksji mog¹ byæ zarówno niektóre g³oniejsze teorie etyczne (Arystotelesa i Kanta), jak i mniej znane, a warte przypomnienia lub zwrócenia uwagi. Tekst ten jest w szczególnoci wymierzony przeciwko nadu¿yciu s³owa bezinteresownoæ z jednej strony, a nastêpnie  przeciwko
trywializacji pojêcia „godnoæ” w publicznych dyskursach.
I. INTERESY I WARTOCI
Jêzyk potoczny i jêzyk publicznego (zwykle medialnego) dyskursu
etycznego zdaj¹ siê przeciwstawiaæ sobie interesy i wartoci, interesownoæ
i etyczn¹ bezinteresownoæ. W tym kontekcie ka¿dorazowe wykazywanie
komu, ¿e ma w czym interes, stanowi zwykle asumpt do kwestionowania
moralnej wartoci jego czynu. Rzecz nie jest jednak tak prosta, jakby siê na
pierwszy rzut oka wydawa³o. Zwyk³y namys³ prowadzi bowiem do konstatacji, ¿e s³owa interes u¿ywamy najczêciej w kontekcie pragmatyczno-materialnym, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i grupowej (czyj interes, czyje interesy, grupowe, narodowe interesy). Ze s³owem interes,
kojarzonym w pierwszym rzêdzie z tym, co po¿yteczne, op³acalne, korzystne, wi¹¿emy równie¿ terminy pochodne, takie jak: zainteresowanie, interesownoæ, interesowaæ siê, zainteresowany, ale tak¿e  wracaj¹c na grunt ekonomiczny  interesowany czy interesariusz.
S³ownikowe ujêcia wskazuj¹ na ³aciñskie ród³o s³owa interes, odsy³aj¹c do inter-esse. W S³owniku etymologicznym jêzyka polskiego czytamy, ¿e
zdaniem A. Brücknera jest to europejska po¿yczka z ³ac. interesse, wprowadzona do polszczyzny w XVI wieku, zapewne za porednictwem niem. Interesse, por. franc. interesse ‘zainteresowany’, ang. interest ‘zainteresowanie’,
[…]3. Z analizy innych s³owników wynika, ¿e przez interes nale¿y rozumieæ
przede wszystkim: sprawê, po¿ytek, korzystne przedsiêwziêcie, dobrze prosperuj¹ce przedsiêbiorstwo (w³asny interes). Interesownoæ uwa¿a siê tam
jednak za termin przestarza³y, ale w dalszej kolejnoci  zainteresowanie4.
Widaæ, ¿e czysto opisowy sens s³owa interes graniczy z form¹ jêzykow¹ okrelan¹ jako zainteresowanie i jednoznacznie wyra¿a sens aksjologiczK. D³ugosz-Kurczabowa, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Warszawa 2006, s. 190.
Por. Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. £empicka, Warszawa
1974, s. 238. Tak¿e: S³ownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, s. 310-311.
3
4
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ny tego s³owa. ledzenie rozmaitych znaczeñ i u¿ytków s³owa interes i jego
pochodnych mo¿e okazaæ siê ciekawym zajêciem, ale porz¹dkowanie znaczeñ
i pragmatycznych kontekstów u¿ycia s³owa interes pozostawmy jêzykoznawcom. Chodzi nam przede wszystkim o uchwycenie obecnoci sensu
aksjologicznego w terminologii naros³ej wobec s³owa interes i jego pochodnych form. A sensu tego, ju¿ nie tylko semantycznego, trzeba szukaæ w pocz¹tkach nauki o wartociowaniu i wartociach.
Refleksja nad wartociowaniem i wartociami wyrasta z greckiej etyki,
z jej teorii duszy i teleologii. To, co dzisiaj okrelamy s³owami interes lub
zainteresowanie, mia³o swój aksjologiczny pierwowzór w terminach: orexis, oznaczaj¹cym pragnienie w³aciwe nierozumnej czêci duszy, a id¹c dalej tak¿e w boulesis  odnosz¹cym siê do pragnienia rozumnego. Jedne i drugie pragnienia okrelaj¹ w etyce Arystotelesa ludzkie d¹¿enia skierowane ku
dobru. Przedmiotem d¹¿enia jest dobro, a przedmiotem unikania z³o5. To jest
aksjomat semantyczno-aksjologiczny filozofii greckiej, jakkolwiek potraktujemy dobro i z³o  subiektywistycznie czy obiektywistycznie. Chodzi tu oczywicie o pytanie, czy to d¹¿enie i unikanie czyni jakie przedmioty dobrymi
i z³ymi, czy mo¿e przeciwnie  dobro b¹d z³o przedmiotów sprawia, ¿e do
nich d¹¿ymy b¹d ich unikamy. Refleksja nad t¹ relacj¹ wyznacza jeden
z najtrudniejszych problemów teoretycznych etyki, estetyki, a w konsekwencji po wiekach – aksjologii.
Greckie d¹¿enie do dobra znajduje swój rozwiniêty ekwiwalent pojêciowy w tym, co na gruncie kultury ³aciñskiej wi¹¿e siê ze s³owem inter-esse,
a poniek¹d mo¿e siê odnosiæ te¿ do inter-res (na co jednak s³owniki nie zwracaj¹ uwagi). Zbitka s³ów inter i esse oznacza relacjê miêdzy lub do bycia (wzglêdnie w przypadku inter-res wzglêdem rzeczy). Jasne jest, ¿e
relacja z natury swej, jeli jest od-osobowa lub miêdzyosobowa, nie mo¿e byæ
neutralna aksjologicznie, obojêtna. Wskazuje na to powo³ywana ju¿ analiza
etymologiczna, zwracaj¹ca uwagê na to, ¿e pierwotne inter-esse uleg³o w jêzyku polskim ewolucji przenosz¹cej ciê¿ar znaczenia na sferê utylitarno-merkantyln¹6. W konfrontacji z g³êbszym filozoficznym sensem s³owa i postawy
5
Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, gdzie w s³ynnym zdaniu otwieraj¹cym tekst ksiêgi
pierwszej czytamy: Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie te¿ wszelkie dzia³anie i postanowienie, zdaj¹ siê zd¹¿aæ do jakiego dobra i dlatego trafnie okrelano dobro jako cel wszelkiego d¹¿enia  w przek³adzie D. Gromskiej, w: Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 5, Warszawa 1996, s. 77.
6
Por. K. D³ugosz-Kurczabowa, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, gdzie czytamy:
Ogóln¹ tendencj¹ rozwoju znaczeniowego wyrazu interes jest rozszerzanie jego zakresu i w pewnym stopniu konkretyzacja: najpierw po¿ytek, korzyæ; zainteresowanie; interesowaæ, nastêpnie sprawa; przedsiêwziêcie przynosz¹ce korzyæ, a od XIX w. przedsiêbiorstwo, zak³ad przemys³owy, sklep , s. 190.
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zainteresowania dostrzegamy tu raczej redukcjê pragmatyczno-semantyczn¹
do czysto utylitarnej. Jednak z drugiej strony to nic nowego. Od czasów
staro¿ytnych przeciwstawiano rozumne pragnienia, zgodne z istot¹ i celowoci¹ cz³owieka, jego d¹¿eniu do przyjemnoci, bogactwa czy w³adzy. Zatem
o ile jêzyk potoczny stopniowo nie tyle narzuca³ s³owu inter-esse i ca³ej jego
rodzinie wyrazowej sens ekonomiczno-merkantylny, to filozofia podtrzymywa³a i ci¹gle upomina³a siê o ten bardziej ród³owy sens s³owa inter-esse jako
zainteresowania. Tak postêpowa³ nie tylko Platon, Arystoteles, Augustyn czy
Tomasz z Akwinu, ale w nowo¿ytnoci Tomasz Hobbes u podstaw aktywnoci cz³owieka i struktur spo³ecznych ulokowa³ ludzk¹ interesownoæ. Punktem wyjcia dla etyki utylitarystycznej uczyni³ j¹ J. Bentham, który zrazem
uwa¿a³, ¿e termin ten nie daje siê zdefiniowaæ. Pisa³: „Interes spo³eczeñstwa
to jeden z najbardziej ogólnych terminów, jakie mo¿emy spotkaæ we frazeologii nauki o moralnoci, nic wiêc dziwnego, ¿e czêsto zatraca siê jego znaczenie”7. Immanuel Kant nie chcia³ zaakceptowaæ interesu jako fundamentu
etyki, ale pragn¹³ ludzkiej nierozumnej naturze (sk³onnociom) narzuciæ rozumn¹ formê, lokuj¹c jej ród³o w autonomicznym czystym rozumie praktycznym. Któ¿ nie szed³ t¹ drog¹? Etyka nie ma innego wyjcia, jak albo interesownoæ uczyniæ swoj¹ przes³ank¹ i staæ siê zbiorem regu³ mediacji
w konfliktach interesów, albo interesy uczyniæ przedmiotem wyrzeczenia toruj¹cego drog¹ bezinteresownoci dostêp do racji doskona³oci, obowi¹zku
czy odpowiedzialnoci.
Zatem z jednej strony traktujemy ludzkie d¹¿enia, czyli interesy jako fundament i okno na wiat wartoci, jak czyni³ to na przyk³ad na gruncie neorealizmu i pragmatyzmu amerykañskiego R.B. Perry, w twierdzeniu, ¿e wartoæ jest jakimkolwiek przedmiotem jakiegokolwiek zainteresowania (value
is any object of any interest)8, co od razu wywo³ywa³o krytykê w Europie
(W.D. Ross)9.
Spór o naturê interesu lub zainteresowania trwa. Nie tak dawno tym drugim tropem prowadzi³ swoje mylenie etyczne E. Lévinas, który pisa³: „Esse
jest interesse. Istota jest interesownoci¹. [ ] W sposób pozytywny interesownoæ potwierdza siê jako conatus bytów. [ ] Interesownoæ bycia rozgrywa siê jako walka egoizmów, które walcz¹c ze sob¹ s¹ dziêki temu razem”10. Filozof ten jednak idzie dalej ku racjom wzniesienia siê ponad interePor. J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralnoci i prawodawstwa, t³um. B. Nawroczyñski, Warszawa 1958, s. 19.
8
Por. R.B. Perry, General Theory of Value, New York 1926.
9
W.D. Ross, The Right and the Good, Oxford 1930.
10
E. Lévinas, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000, s. 13.
7
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sowne bycie, ku bezinteresownej odpowiedzialnoci za Innego. Dlatego byciu w interesownoci, redukcji ka¿dego sensu naszego jêzyka do interesownoci, przeciwstawia on to, co inne od bycia, podmiotowoæ rozumian¹ poza
byciem i nie-byciem, z jej rozwiniêt¹ wra¿liwoci¹. Pisze: „Rozum, któremu
przypisujemy cnotê powstrzymania przemocy  aby osi¹gn¹æ porz¹dek pokoju  zak³ada bezinteresownoæ, biernoæ lub cierpliwoæ. W tej bezinteresownoci [ ] zarysowuje siê sprawiedliwoæ, która porównuje, zbiera i myli,
synchronia bycia i pokoju”11. Interesowi zosta³a tu przeciwstawiona bezinteresownoæ, ale bynajmniej nie wartoci osadzone w kondycji ludzkiej interesownej egzystencji. Mimo zawirowañ jêzykowych usi³ujemy odwiecznie,
w tej lub innej formie, ju¿ to wykorzystaæ, ju¿ to ograniczyæ nasz¹ naturaln¹
interesownoæ i nasze zainteresowania uszlachetniæ b¹d radykalnie przeciwstawiæ im racje nale¿¹ce do innego porz¹dku logicznego (transcendentnego
lub transcendentalnego).
Motyw w duchu perypatetyckim, polegaj¹cy na uczynieniu punktem wyjcia aktów po¿¹dania, pragnienia, zainteresowania, oceniania  jakkolwiek siê
te akty nazwie i zinterpretuje – z gruntu empirystyczny, funkcjonuje jednak
we wspó³czesnej aksjologii i etyce, bynajmniej nie pozostaj¹c czysto sprawozdawczym (socjologicznym czy psychologicznym punktem widzenia wartoci).
Franz Brentano ju¿ przed ponad stu laty osadzi³ etykê na aktach emocjonalnego d¹¿enia i unikania, nazywaj¹c je zdecydowanie mi³oci¹ i nienawici¹
wzglêdem przedmiotu (mo¿e zbyt radykalnie), ale pod kontrol¹ intuicyjnej
oceny s³usznoci i nies³usznoci tych aktów12. Nie pozosta³o to, jak wiadomo,
bez wp³ywu na fenomenologiczn¹ teoriê wartoci, bodaj¿e najbardziej znan¹
dwudziestowieczn¹ filozofiê wartoci.
W tradycji Brentana utrzymana jest filozofia wartoci Tadeusza Cze¿owskiego, czo³owego reprezentanta szko³y lwowskiej, ucznia Kazimierza Twardowskiego. Jego koncepcja empirii aksjologicznej (etyki empirycznej) polega
na przyjêciu za podstawê poznania aksjologicznego intuicyjnie danych treci
zawartych w dowiadczeniu wartoci, wymagaj¹cych jednak przyjêcia i doskonalenia postawy oceniaj¹cej. Indukcja treci dowiadczenia pozwala sformu³owaæ s¹dy okrelaj¹ce kryteria aksjologiczne (etyczne, estetyczne, hedoniczne),
które jednak pozbawione s¹ statusu poznania pewnego, zachowuj¹c jednak proTam¿e, s. 33-34.
Por. F. Brentano, O ródle poznania moralnego, t³um. C. Porêbski, Warszawa 1989, s. 2021  gdzie czytamy: Sporód dwóch przeciwstawnych sposobów zachowania siê  mi³owania
i nienawidzenia, znajdowania upodobania i odczuwania niechêci  w ka¿dym przypadku jeden
i tylko jeden jest s³uszny, drugi  nies³uszny. [ ] Rzecz nazywamy dobr¹, gdy s³uszna jest skierowana ku niej mi³oæ.
11

12
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babilistycznie okrelony status poznawczy. To jest etyka budowana od do³u,
indukcyjnie13. Cze¿owski jednak  wbrew interpretacjom kwalifikuj¹cym go do
etyki indukcyjnej, ustalaj¹cej co w wiod¹cych ocenach uwa¿ane jest za wartociowe, bynajmniej, broni¹c naukowej attyki i filozofii wartoci, nie chcia³ traktowaæ etyki opartej o oceny wartoci jako wiedzy o dominuj¹cych w spo³eczeñstwie ocenach moralnych. Wysun¹³ bowiem z czasem wyranie postulat etyki
hipotetyczno-dedukcyjnej, budowanej od góry, która metod¹ opisu analitycznego tworzy aksjomat wartoci moralnej na podstawie ograniczonego zakresu
dowiadczenia, a nastêpnie poddaje go interpretacji, czyli sprawdzeniu w polu
semantycznym utworzonym przez intuicje moralne i ich indukcje. Tak pojêta
etyka przybiera postaæ formalnie prawdziwej teorii deontycznej, tworz¹c ramy
dla niepewnego i ci¹gle pomna¿anego dowiadczania wartoci. W stopniu,
w jakim teoria deontyczna znajduje potwierdzenie w wartociach praktyki moralnej, zachowuje swoj¹ wa¿noæ. Jeli jednak zawodzi, funkcjonuje poza praktyk¹, obok zupe³nie innych dowiadczeñ tego, co dobre, co z³e, traci wa¿noæ
materialn¹, czyli przestaje obowi¹zywaæ14.
Lekcja aksjologii i etyki empirycznej Cze¿owskiego pokazuje, w jaki sposób empiryczny punkt wyjcia w aksjologii systematycznej, zmierzaj¹cej do
ujêcia uniwersalnego systemu wartoci, a w szczególnoci etyki w swoich
roszczeniach uniwersalnej, mo¿e przybraæ postaæ takiego systemu. Nie daje
to jednak, jak widaæ, efektu w postaci empirycznie i zarazem ogólnie wa¿nej
teorii wartoci lub moralnoci. Pewn¹ próbê dojcia do takiej teorii przed³o¿y³ na gruncie etyki, w nawi¹zaniu do koncepcji Czy¿owskiego, Tadeusz Styczeñ15. Problemami tymi zajmowa³em siê wczeniej, wskazuj¹c na trudnoci
metodologicznie wi¹zania empirii aksjologicznej z uniwersalnie wa¿nym system wartoci lub moralnoci16. Historia dowodzi, ¿e jeli etyka czy aksjologia
zrywa z empiri¹ w punkcie wyjcia, musi j¹ ostatecznie, o ile mia³aby spe³niaæ swe funkcje praktyczne, znaleæ i okreliæ dojcie do dowiadczenia
wartociuj¹cego w punkcie dojcia. By³o to zapewne tak¿e udzia³em transcendentalnej etyki Kanta, do którego czas pokrótce siê odnieæ w zwi¹zku
z nasz¹ analiz¹ pojêcia i dowiadczenia interesu.
T. Cze¿owski, Etyka jako nauka empiryczna, Kwartalnik Filozoficzny, t. XVII, 1949,
s. 161-171; tak¿e: Philosophy and Phenomenological Research, vol. XIV, 1953, nr 2; powtórzone w: Odczyty filozoficzne, Toruñ 1959. Cytowane wyd. II popr. i uzupe³., Toruñ 1969, s. 40-45.
14
Por. T. Cze¿owski, Aksjologiczne i deontyczne normy moralne, „Etyka” nr 7, Warszawa
1970, s. 137-138.
15
Por. T. Styczeñ, Problem mo¿liwoci etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie
wa¿nej teorii moralnoci. Studium metaetyczne, Lublin 1972.
16
Najobszerniej uczyni³em to w rozprawie: R. Winiewski, Mo¿liwoæ probabilizmu etycznego. Studium metaetyczne empiryzmu w etyce polskiej, Toruñ 1992.
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Wspó³czenie interesy uwa¿ane s¹ doæ powszechnie za fundament partykularyzmu, ograniczaj¹cy czy wrêcz uniemo¿liwiaj¹cy przyjêcie i praktykowanie uniwersalnego systemu wartoci oraz w lad za tym  uniwersalnej
moralnoci. Od normy moralnej wymaga siê przecie¿, aby mimo swej ród³owej subiektywnoci by³a zrazem uniwersalna, aby mo¿na by³o j¹ uznaæ 
jak to ujmowa³ Kant  za powszechne prawo, czyli traktowaæ tak jak ogólne prawo przyrody”, to znaczy konieczne prawo przyrody dla wszystkich istot
rozumnych17. Spójrzmy jednak na s³ynny imperatyw kategoryczny Kanta
w perspektywie, która byæ mo¿e wcale nie by³a mu obca, któr¹ dopuszcza³,
maj¹c przecie¿ wyczucie realizmu ¿yciowego.
Chodzi o to, ¿e formu³a imperatywu kategorycznego wcale nie wydaje siê
uniewa¿niaæ naszych interesów (zainteresowañ), ale ¿¹da raczej, aby wznosiæ
siê ponad nie w imiê rozumu kieruj¹cego postêpowaniem, a ten nakazuje:
postêpuj tylko wed³ug takiej maksymy, dziêki której mo¿esz zarazem chcieæ,
¿eby sta³a siê powszechnym prawem18. Nie ma tu miejsca i nie chcê wchodziæ
w subtelne analizy wypowiedzi Kanta, ale nie sposób odczytywaæ tego imperatywu jako formu³owanego w pe³nej wiadomoci koniecznoci wznoszenia
siê ponad osobiste, partykularne interesy czy zainteresowania. Nie o to wiêc
raczej chodzi, aby cz³owiek zawsze poddawa³ restrykcji swoje interesy (korzyci), ale ¿eby w sytuacji konfliktu potrafi³ wznieæ siê ponad interesy. Na
gruncie dyskursu moralnego mo¿e wiêc to znaczyæ, ¿e nasze interesy nie
musz¹ byæ z definicji sprzeczne z moralnoci¹. Kant nieustannie pos³uguje siê
s³owem zarazem, a to znaczy, ¿e nie tylko przeciwstawia sobie interesy
i moralnoæ, skoro daje pod rozwagê kwestiê, czy moglibymy zrazem chcieæ
czego jako regu³y moralnoci powszechnej. Wydaje siê wiêc, ¿e termin bezinteresownoæ jest swego rodzaju nadu¿yciem semantycznym na gruncie etyki, która chcia³aby zachowaæ status realistycznej, ujmuj¹cej rzeczywistoæ
w prawdzie ludzkiego bytu. Nie o to chodzi, aby cz³owiek wyrzek³ siê interesu, ale by nada³ mu w³aciwe znaczenie w swoim ¿yciu. Interes nie powinien
byæ redukowany do ekonomicznej interesownoci, ale traktowany jako rozumne pragnienie, otwarcie na wartoci. Nie traktujê tego jako arbitralnego
postulatu, lecz jako wynik analizy niepowodzeñ praktycznych etyki, która
w zapêdzie do formowania ludzkiego zachowania na idealn¹ mod³ê zapomina³a o cz³owieku, który ¿yje na Ziemi. Nie jest przypadkiem, ¿e liczni wspó³czeni filozofowie moralnoci (B. Williams, R. Hare, a tak¿e etycy cnoty)
17
Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralnoci, t³um. M. Wartenberg, przek³. przejrza³
R. Ingarden, wyd. II, Warszawa 1971, s. 50, 51, 58.
18
Tam¿e, s. 50.
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staraj¹ siê znaleæ modus vivendi miêdzy etyk¹ utylitarystyczn¹ a deontologi¹ uformowana przez I. Kanta.
Niedopasowanie etyki do ¿ycia ma ród³o w dychotomicznym przeciwstawianiu ludzkich pragnieñ czy interesów, rozumianych tu jako wartociowania obiektywnym i absolutnym wartociom oraz powinnociom. To zbyt
ostre napiêcie, zbyt trudne dla cz³owieka, aby móg³ siê stopniowo wznosiæ
ku wy¿szym wartociom, sprzyja instrumentalnemu traktowaniu jêzyka moralnoci przez polityków, media i demagogów ró¿nej proweniencji, terroryzuj¹cych moralnie normalnych ludzi. Tymczasem bli¿sza jest nam postawa
robola ni¿ archanio³a (R. Hare). Etyka powinna byæ bli¿sza  by u¿yæ
metafory nawi¹zuj¹cej do S. Lema  praktyki normalnego krawca ni¿ szalonego krawca. O ile pierwszy szyje ubiór na miarê cz³owieka, to drugi ma
gotowy garnitur i kroi klienta.
To g³êbokie wyczucie i racjonalizacja uniwersalnej natury wszelkiego prawa moralnego, a zrazem potrzeby wzniesienia ponad w³asny interes towarzyszy odwiecznie refleksji moralnej i próbom jej teoretycznego ujêcia w postaci
teorii etycznej. Idzie to jednak niekiedy tak dalece, ¿e budzi opór i wezwanie
do troski o siebie, o potrzebê ekspozycji racji wynikaj¹cych z partykularnego
punktu widzenia. W dziejach filozofii moralnej i na jej antropologicznych
obrze¿ach problemowych widaæ nieustanne balansowanie miêdzy potrzeb¹
obiektywizmu i uniwersalizmu a respektem dla konkretu, w którym ujawnia
siê subiektywna perspektywa rzeczywistoci, jej niepowtarzalna sytuacyjnoæ,
nieredukowalnoæ do tego, co uniwersalne. Nietrudno zaobserwowaæ chwiejnoæ miêdzy partykularyzmem a uniwersalizmem, miêdzy osadzeniem dyskursu etycznego w fakcie jednostkowych czy grupowych interesów a wymogami ich oceny moralnej w perspektywie uniwersalizmu aksjologicznego
i etycznego.
II. U¯YTECZNOÆ I GODNOÆ
Pozostaj¹c w klimacie inspiracji Kantowskich zwróæmy uwagê na kolejny problem aksjologiczny i etyczny, ukazuj¹cy trudnoæ pogodzenia racjonalnego namys³u nad rzeczywistoci¹ z jêzykiem publicznego dyskursu etycznego. W imperatywie praktycznym Kant wypowiada nastêpuj¹c¹ formu³ê: „Postêpuj tak, by cz³owieczeñstwa tak w twej osobie, jak te¿ w osobie ka¿dego
innego, u¿ywa³ zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako rodka”19. Po19

Tam¿e, s. 62.
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wszechny odbiór tego prawid³a moralnego sprowadza siê, nawet w powa¿nych podrêcznikach, do formu³y ¿¹daj¹cej traktowania cz³owieka jako celu,
a nie jako rodka. W imperatywie tym znajdujemy na ogó³ nakaz szacunku
dla ludzkiej podmiotowoci. Kontynuuj¹c jednak nasz zamiar ³agodzenia
i przezwyciê¿ania dychotomii interesów i wartoci, u¿ytecznoci i godnoci,
trzeba wskazaæ w cytowanych do znudzenia i niezbyt dobrze rozumianym
imperatywie przes³anie, które pozwala nam wi¹zaæ do pewnego stopnia korzyci wynikaj¹ce z ludzkich wiêzi z szacunkiem dla tego, co do tych wiêzi
jest nieredukowalne  do godnoci ludzkiej. Zdumiewaj¹ce jest, ¿e w dyskursie potocznym wolimy przeciwstawiaæ u¿ytek godnoci. Tymczasem Kant
wyranie, przy ca³ym znowu swoim realizmie, zgadza siê na u¿ywanie walorów cz³owieczeñstwa w³asnego i cudzego, ale wpisuj¹c tam s³owa zarazem
i nie tylko oczekuje, ¿e nie doprowadzi to redukcji cz³owieczeñstwa do czystego u¿ytku. To bowiem narusza³oby ludzk¹ godnoæ, samo-celowoæ, przynale¿noæ do pañstwa celów. Kant pisze dalej: „W pañstwie celów wszystko ma albo jak¹ cenê, albo godnoæ. To, co ma cenê, mo¿na zast¹piæ tak¿e
przez co innego, jako jego równowa¿nik, co za wszelk¹ cenê przewy¿sza,
a wiêc nie dopuszcza ¿adnego równowa¿nika, posiada godnoæ”20. Rozró¿nienia s¹ jasne i wprowadzaj¹ one europejsk¹ etykê na trop rozpoznawania ludzkiej godnoci, jako wartoci nieredukowalnej do u¿ytku, nie usprawiedliwiaj¹cej zrównowa¿enia jej jak¹kolwiek cen¹. Godnoæ nie ma ceny rynkowej,
nie mo¿e byæ przedmiotem umowy pracy (mobbing) czy jakiejkolwiek innej.
Osoba ludzka w swoim cz³owieczeñstwie buduje godnoæ poprzez rozpoznawanie i realizowanie wartoci przekraczaj¹cych poziom jej naturalnych interesów i u¿ytków. Kant zaszczepi³ nam myl, ¿e cz³owiek, jakkolwiek uczestniczy w grach interesów i u¿ytku, nie mo¿e byæ zredukowany do wartoci u¿ytkowej, ¿e stanowi wêze³ aksjologiczny nie podlegaj¹cy regu³om wymiany.
Mankamentem dyskursów publicznych na temat godnoci jest to, ¿e przeciwstawia siê w nich godnoæ u¿ytkowi, jakby sam u¿ytek destruowa³ godnoæ, podczas gdy powinno siê potêpiaæ redukcjê cz³owieczeñstwa do u¿ytku, niezdolnoæ dostrzegania w cz³owieku jego autotelicznej wartoci, osobowoci. Zdolnoci u¿ytkowe cz³owieka, zdolnoæ do zawi¹zywania stosunków
oparty na po¿ytku, to fundament cywilizacji. Zauwa¿y³ to ju¿ Arystoteles,
umieszczaj¹c przyjañ dla po¿ytku u podstaw wyk³adu o przyjani, jakkolwiek wy¿ej ceni on przyjañ dla przyjemnoci, a przede wszystkim dla zalet
przyjaciela. Przyjañ etyczna nie wyklucza jednak przys³ug21. U¿ytek (ko20
21

Tam¿e, s. 70.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, Ksiêga VIII. Arystoteles ma wprawdzie zrozumienie dla
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rzyæ) nie ma znamion moralnych, wiêzi dyktowane u¿ytkiem nie s¹ same
w sobie moralne, jeli kryterium moralnoci mia³yby byæ cnot¹, godnoæ czy
pos³uszeñstwo prawom moralnym, które cnocie i godnoci sprzyjaj¹. Wartoci u¿ytkowe s¹ jednakowo¿ dobrami moralnie relewantnymi, tworz¹cymi
fundament wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania. Cywilizacja jest gêstniej¹c¹ sieci¹
relacji u¿ytkowych, ale tym, co j¹ czyni ludzk¹, jest zdolnoæ powstrzymania
siê od redukcji i samo-redukcji wszystkich relacji do u¿ytku. Znowu¿ wiêc
zadanie nie polega na wyrzeczeniu siê relacji u¿ytkowych, ale na moralnej
kulturze ich traktowania22.
III. FILOZOFIA WARTOCI A DEBATY PUBLICZNE
Miejsce filozofów w debacie publicznej o wartociach przejêli socjolodzy
i psycholodzy spo³eczni, dla których wartoci to „idee, zjawiska, materialne
i niematerialne przedmioty, stany, rzeczy, osoby, grupy itp., które s¹ przez jednostki, warstwê, grupê, klasê spo³eczn¹ itp. dodatnio b¹d ujemnie oceniane czy
aprobowane lub odrzucane. Stanowi¹ jeden z g³ównych wyznaczników i celów
ludzkiego dzia³ania”23. Traktuj¹ je oni jako fakty spo³eczno-kulturowe, psychiczne, emocjonalne, ale przy okazji, nie zawsze wiadomie, przekraczaj¹
granice deskrypcji i teorii, dokonuj¹c autorytatywnych ocen i rekonstrukcji.
To oni kszta³c¹ speców od marketingu, wizerunku, public relations, uczestnicz¹c mniej lub bardziej porednio w grach rynkowych, politycznych, medialnych. Jêzyk interesu sta³ siê bardziej wymierny w tym wiecie ni¿ jêzyk wartoci. wiat w tej perspektywie porz¹dkuj¹ interesy, a nie zredukowane do
emocji wartoci. Jêzyk wartoci zosta³ w rezultacie dalece zinstrumentalizowany jako narzêdzie sterowania emocjami (wartociami bardziej przyziemnymi), sta³ siê narzêdziem perswazji medialnej, politycznej, rynkowej. Powsta³ zamêt aksjologiczny, któremu brakuje bardziej stabilnego punktu odniesienia. Filozofowie wydaj¹ siê bezradni, ludzie sztuki, literatury równie¿.
To, ¿e o wartociach mówi siê jako uczuciach, postawach, poziomach
aprobaty, ¿e w komentarzach medialnych ze strony socjologów czy politologów traktuje siê politykê, jak sztukê zarz¹dzania uczuciami w przestrzeni
publicznej, jest oczywistym pok³osiem emotywizmu w naukach spo³ecznych.
przyjani z powodu po¿ytku i przyjemnoci, ale nie jest doæ konsekwentny, skoro w we fragmencie 1157 b nazywa ich ludmi z³ymi.
22
Por. W. Tatarkiewicz, Cywilizacja i kultura, w: tego¿, Parerga, Warszawa 1978 – gdzie
autor obiektywistycznie rozumie cywilizacjê jako strukturê instytucjonaln¹, a kulturê jako zdolnoæ
subiektywnej partycypacji i twórczoci.
23
K. Olechnicki, P. Za³êcki, S³ownik socjologiczny, Toruñ 2000, s. 239.
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Dostrajaj¹ siê do tego tak¿e filozofowie, twierdz¹c ¿e jêzyk wartoci jest perswazyjny, bezu¿yteczny poznawczo, wskazuj¹c na k³opoty z ontologicznym
ujêciem wartoci. Co mo¿na wiêc ze strony filozofii temu przeciwstawiæ?
W sytuacjach kryzysu proponuje siê powrót do róde³. To droga, do której
nawo³uje A. MacIntyre w Dziedzictwie cnoty. Oznacza to powrót do Arystotelesa dla tych, którzy dawno o nim zapomnieli, ale nie dla wszystkich. Stagiryta radzi³ zaczynaæ od tego, co jest nam znane”24. Interesy i zainteresowania wydaj¹ siê wprawdzie subiektywne i lepiej nam znane, ale mog¹ byæ
intersubiektywizowane, podlegaæ dialogowi, bynajmniej nie czysto u¿ytkowemu, co nadaje im przynajmniej w wymiarze spo³eczno-kulturowym cech quasi-obiektywnych. Wydaj¹ siê wartoci wtedy obiektywne, niezale¿ne, nieustanawiane przez nas, tworz¹ce wspóln¹ przestrzeñ aksjologiczn¹ (strefê
zgody, integracji, porz¹dku, interesu ogólnego, odpowiedzialnoci, wiary).
O wartociach mo¿na i trzeba dyskutowaæ, aby zrozumieæ przede wszystkim
ich zwi¹zki i to, ¿e z trudem daj¹ siê systematyzowaæ.
Dyskurs wartociuj¹cy prowadzi do wiedzy, ¿e wród dóbr, do których
aspirujemy, ogromna wiêkszoæ ma status wartoci wzglêdnych25, co znaczy,
¿e nie posiadaj¹ wartoci autotelicznej, ¿e zawdziêczaj¹ je wartociom bezwzglêdnym, zwanym te¿ absolutnymi, niezwi¹zanymi. Wzglêdne wartoci s¹
abstrakcjami relacji wewn¹trz systemu rozmaitych zale¿noci, sieci, zbudowanej z rozmaitych podsystemów, dynamicznie rozwijaj¹cych siê. Taki obraz
wiata wartoci sugerowany przez niektórych pragmatystów (Dewey) jawi siê
jako co nie do ogarniêcia w ca³oci. ¯yjemy na co dzieñ w wiecie dóbr
wzglêdnych (konkretnych indywidualnych rzeczy, stanów rzeczy, postaw),
gubimy siê, ale jednakowo¿ zauwa¿amy, ¿e s¹ tu jakie trwalsze wêz³y, niezmienniki, wartoci bezwzglêdne, które wybieramy dla nich samych. Czêsto
nazywa siê je po prostu wartociami, podczas gdy tamte wzglêdne nazywa siê
zwykle dobrami. Z powy¿szego wynika, ¿e jest jakie przejcie od jêzyka
interesu i zainteresowania do jêzyka wartoci.
Droga porz¹dkuj¹cego poznania wartoci ma jeszcze inn¹ swoistoæ. Pytamy bowiem o wartoæ najwy¿sz¹, bowiem wartoci bezwzglêdne równie¿
s¹ uwik³ane w relacje (zale¿noci) i bynajmniej  moim zdaniem, choæ nie
czujê siê tu odosobniony  nie zas³uguj¹ na miano absolutnych. Prawda bywa
po¿yteczna, wolnoci siê u¿ywa, ze sprawiedliwoci te¿ ma siê ró¿ne po¿ytki. Przez wartoci absolutne rozumie siê wartoci niezwi¹zane, wolne od jakichkolwiek powi¹zañ. Wartoci bezwzglêdne s¹ wpisywane w system, abso24
25

Arystoteles, Etyka nikomachejska, s. 81.
Por. W. Tatarkiewicz, Problemy aksjologii, s. 811.
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lutne wydaj¹ siê nadsystemowe, jako punkty lub tylko jeden punkt odniesienia. Ich siê nie u¿ywa, nie oczekuje siê korzyci z tytu³u jakie relacji do nich.
Wartoæ absolutna zdaje siê wiêc aksjologicznie uprawomocniaæ ca³y wiat
wartoci, bez potrzeby wsparcia siê na nim, czyli legitymizowania siê swoimi
konsekwencjami. Kto powie, ¿e to mistyka wartoci, jak¹ uprawia³ niedawno Henryk Elzenberg. Jaka¿ mo¿e byæ treæ tej wartoci? Mówi o niej religia,
ale tak¿e refleksja nad ludzk¹ godnoci¹. Obie drogi odczuwania tego, co
w wiecie wartoci jest absolutne, nie s¹, jak s¹dzê, sprzeczne ze sob¹, nie
wykluczaj¹ siê. Wa¿ne jest, ¿eby te drogi nie odcina³y siê od tego, czym ¿yje
cz³owiek.
Powróæmy zatem jeszcze w stronê ¿ycia publicznego. Sprzeczny z natur¹
wartoci absolutnych jest odwieczny i krytykowany sposób traktowania wartoci godnociowych i religijnych. Chodzi o ich instrumentalizacjê wzglêdem
ludzkich interesów. Ludzie usi³uj¹ od wieków w³¹czyæ w ró¿nych religiach
swoich bogów w s³u¿bê swoich interesów, podczas gdy jedyn¹ relacj¹ respektuj¹c¹ status Boga wzglêdem cz³owieka w danej religii wydaje siê byæ rewerencja i odpowiedzialnoæ (pos³uszeñstwo). Podobnie te¿ w ¿yciu spo³ecznym
ludzie swoj¹ godnoci¹ rozporz¹dzaj¹ jak wartoci¹ wymienn¹. Dyskurs publiczny jawi siê wiêc nierzadko blunierczym i ob³udnym, zaw³aszczaj¹cym
wartoci religijne czy godnociowe dla gier czy praktyk czysto utylitarnych,
marketingowych.
Umiejêtnoæ poprawnego i konsekwentnego hierarchizowania wartoci
jest rzadk¹ umiejêtnoci¹. Osoby publiczne przypisuj¹c sobie m¹droæ i autorytet na podstawie demokratycznych sposobów wy³aniania elit, mówi¹ czêsto
o wartociach jakby racja by³a tak¿e w tych sprawach po stronie wiêkszoci,
nie potrafi¹ odró¿niæ demokratycznej woli od racji aksjologicznych. Tak siê
dzieje w prawodawstwie i musi budziæ zrozumienie krytyka opierania ustawodawstwa na zmiennych dominantach wartociowañ (E.W. Böckenförde).
U podstaw mojego artyku³u le¿y troska o stan etyki i jej odbioru publicznego, a tak¿e w szczególnoci nagminne zak³ócanie jêzyka komunikacji publicznej deklaracjami etosu bezinteresownoci. Zapewniaj¹ o tym bez ma³a
prawie wszyscy uczestnicy ¿ycia publicznego i maj¹ w tym pewne wsparcie
w literaturze filozoficznej tudzie¿ w sposobie jej odczytywania, tym naj³atwiejszym, szukaj¹cym ró¿nicy, a rezygnuj¹cym z uchwycenia zwi¹zku miêdzy tym, co ró¿ne. Bezinteresownoæ tymczasem zdaje siê przeczyæ naturze
cz³owieka i jego stosunku do zaporedniczonych lub ujawniaj¹cych siê
w ludzkich interesach wartoci.
Nale¿y oczekiwaæ dok³adniejszych filologicznych badañ porównawczych,
wyjaniaj¹cych, jak to siê sta³o, ¿e termin bezinteresownoæ jest sprzeczny
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ze zdrowym rozs¹dkiem. Na gruncie jêzyka polskiego, ale tak¿e innych jêzyków, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e s³owo wynika z potrzeby nazwania aksjologicznej
opozycji wzglêdem interesownoci. Cz³owiek bezinteresowny, czytamy
w s³ownikach, to dzia³aj¹cy nie dla w³asnego interesu, nie szukaj¹cy osobistych
zysków, gratisowy26. Zatem ka¿dy kieruj¹cy siê wspólnym interesem dzia³a
bezinteresownie. Mo¿na ostatecznie tê pragmatykê jêzykow¹ zaakceptowaæ, ale
warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e jest ona doæ istotnym elementem gry jêzykowej,
w której bliskoznacznoæ terminów sprzyja nadu¿yciom semantycznym. Lepiej
by³oby okrelaæ jawnie swoje interesy wzglêdem wspólnych, publicznych interesów ni¿ udawaæ ob³udnie czy wstydliwie bezinteresownego. Wymagaj¹ tego
normy transparentnoci publicznej. Deklaracja bezinteresownoci jest wewnêtrznie pod wzglêdem antropologicznym i aksjologicznym sprzeczna, dlatego, ¿e to nie wyrzeczenie, oczyszczenie siê z interesów w³asnych jest podstaw¹
s³u¿by dobru wspólnemu, ale swoista asceza pozytywna, porz¹dkuj¹ca nasze
osobiste interesy w harmonii z interesami, czyli wartociami wspólnoty. Kiedy
wyk³adam etykê urzêdnicz¹, etykê ¿ycia publicznego i etykê biznesu, nie widzê ¿adnych podstaw do w³¹czania w system zasad bezinteresownoci. To koñczy porozumienie ze studentami. Podobnie przed laty Cze¿owski, krytykuj¹c
polityczn¹ partyjnoæ nauki, broni³ jej zaanga¿owania po stronie prawdy i innych wartoci poznania naukowego. Z podobnych wzglêdów stopniowo pozbylimy siê z³udzeñ potrzeby i mo¿liwoci propagowanego przez M. Webera projektu nauki wolnej od s¹dów wartociuj¹cych.
Jêzyk, w którym wartoci przeciwstawia siê interesom, a godnoæ u¿ytecznoci, i doæ ogólnikowo te kwestie siê traktuje, sprzyja atmosferze podejrzliwoci, nieufnoci, tropienia interesu w ka¿dym wymiarze dzia³ania.
Przyk³adem niech bêdzie Kodeks etyczny s³u¿by publicznej, w którym zaleca
siê urzêdnikom unikanie podejrzeñ o zwi¹zek interesu w³asnego z interesem
publicznym, pomijaj¹c przypadki takie jak ten, ¿e interes publiczny wyrastaæ
mo¿e i realizowaæ na bazie gry interesów prywatnych z publicznymi, ¿e raczej nale¿y unikaæ konfliktu interesów, w których jedna ze stron jest pokrzywdzona  na co zwracaj¹ uwagê inne kodeksy etyczne. Krótko mówi¹c, zamiast
szermowaæ wartoci¹ bezinteresownoci definiujmy i okrelajmy jasno nasze
interesy. Traktujmy wartoci jako wy¿sze, zuniwersalizowane interesy.
*
Powy¿sze rozwa¿ania mia³y na celu przeciwstawienie siê dwu tytu³owym
dychotomiom semantycznym. Interesy i wartoci mimo swej ró¿nicy, czêsto
26

Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, s. 39.
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uchwytnej w kontekcie, w wietle tego artyku³u tworz¹ swoiste kontinuum
i zwi¹zek. Interes wskazuje na wartoci subiektywne i najczêciej wzglêdne,
wartoci wzglêdne (utylitarne) nie mia³yby statusu wartoci, gdyby nie by³y
w relacji aksjologicznej instrumentalnoci czy wtórnoci w stosunku do wartoci dóbr bezwzglêdnych. U¿ytecznoæ stanowi aksjologiczn¹, instrumentaln¹ strukturê cywilizacji, ale nie powsta³aby i nie rozwija³aby siê, gdyby nie
wyrastaj¹ca z ducha kultury zdolnoæ do g³êbokiego i twórczego prze¿ywania i realizowania wartoci, w szczególnoci wartoci bezwzglêdnych i absolutnych. Te ostatnie zawieraj¹ siê w ludzkiej godnoci i definiowane s¹ w religiach.
Dyskurs publiczny jako gra jêzykowa, rz¹dz¹ca siê regu³ami skutecznoci komunikacyjnej i praktycznej, deformuje aksjologiczne intuicje wartoci
i próby ich uporz¹dkowania, systematyzacji. Hipotetycznym powodem tego
jest wspomniana dychotomia znajduj¹ca odbicie w sposobach budowania systemów aksjologicznych i teorii etycznych, w których porz¹dek interesów
i u¿ytecznoci wystêpuje w ostrym przeciwstawieniu porz¹dkowi wartoci
i godnoci. S¹dzê, ¿e potrzebna jest teoria, która tê sytuacjê przezwyciê¿a.
SUMMARY
The analyses included in this article are meant to oppose two semantic dichotomies included
in the title. Interests and values in the light of the article stay in a certain continuum and strict
connection. Utility is axiological and instrumental structure of civilization but it develops owing to
the capacity to live and realize values, especially absolute ones. They are included in the idea
of human dignity and defined in religions. Public discourse as a language-game often deforms
axiological intuitions of values and attempts to arrange and systematize them. Hypothetically it
results from the mentioned dichotomy generating juxtaposition of the order of interests and utility
with the order of values and dignity. The theory which overcomes this situation is needed.
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axiology, interests, value, utility, dignity, Kant

INTERESY I WARTOCI, U¯YTECZNOÆ I GODNOÆ

21

OSOBA I WARTOCI
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 8, POZNAÑ 2011
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

ANTONI SIEMIANOWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Wartociowanie a wypowiedzi o wartociach1
Evaluating and Statements about Values

Wartociowanie jest z³o¿onym problemem epistemologicznym, a w dodatku niezwykle powik³anym pojêciowo i jêzykowo2. Nagminnie oceniamy rzeczy, wydarzenia, sytuacje, osoby i ich zachowania. I sens tych ocen wyra¿amy na ró¿ne sposoby: wyranie sformu³owanymi zdaniami, ale i okrzykami,
a nawet gestami i mimik¹. Ale czy to znaczy, ¿e – jak sugeruj¹ pewne teorie
 w tych wypowiedziach i wyra¿eniach emocjonalnych kreujemy wartoci?
Albo czy nasze oceny s¹ tylko zwyk³ymi ekspresjami subiektywnych – przyjemnych lub nieprzyjemnych  doznañ i odczuæ? Czym w ogóle jest wartociowanie? Czy s¹dy wartociuj¹ce i oceny nie mog¹ byæ prawdziwe b¹d
fa³szywe, czy s¹ poza prawd¹ i fa³szem? Spróbujmy z naszymi pytaniami
przedrzeæ siê przez g¹szcz wieloznacznoci wypowiedzi o wartociach.
Wartociowanie w ¿yciu potocznym i wypowiadanie ocen jest czym naturalnym i normalnym. Wcale nie zauwa¿amy, ¿e oceniamy wszystko, co nas
otacza i co nas wzrusza i porusza. Przejawia siê w tym nasza ludzka natura.
Zwierzêtom wszelki zachwyt nad wiatem jest obcy. Co prawda zwierzêta
uwa¿nie wypatruj¹ to, co s³u¿y ich ¿yciu. I czyni¹ to o wiele dok³adniej i leArtyku³ jest zmienion¹ i rozwiniêt¹ wersj¹ fragmentu mojej ksi¹¿ki Cz³owiek a wiat wartoci, Gniezno 1993.
2
W toku wywodów przez wyra¿enie wypowiedzi o wartociach rozumiem zarówno s¹d
oceniaj¹cy, który jest b¹d prawdziwy b¹d fa³szywy, a przez ocenê wszelkie spontaniczne wypowiedzi czy emocjonalne ekspresje.
1
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piej ni¿ my. Ale zwierzêta nie przygl¹daj¹ siê z radosnym upodobaniem
otaczaj¹cemu wiatu, nie ciesz¹ siê ogl¹daniem ulubionych rzeczy czy wybranych miejsc. Bezinteresowny podziw dla ulubionych miejsc i przedmiotów, zachwycanie siê tym, co piêkne i mi³e, to typowe ludzkie zachowania.
Co wiêcej, nie tylko zachwyca nas i wzrusza otaczaj¹cy nas wiat. Wartociujemy tak¿e nasze zachowania i postêpowania i oceniamy je nie tylko ze
wzglêdu na skutki, ale tak¿e ze wzglêdu na ich s³usznoæ lub nies³usznoæ,
godziwoæ lub niegodziwoæ  a wiêc na dobro i z³o. Zarazem  i jest to niejako druga strona wartociowania  ustawicznie sprzeczamy siê miêdzy sob¹
o trafnoæ i prawdziwoæ naszych ocen, toczymy  jak¿e¿ czêsto  zaciête
spory o ich s³usznoæ lub nies³usznoæ, zw³aszcza ocen moralnych postaw
i zachowañ. W tych sporach o trafnoæ i s³usznoæ ocen trudno nam dojæ do
porozumienia i ujednolicenia stanowisk. Dlatego bardzo czêsto pozostajemy
przy swoich osobistych odczuciach i ocenach.
Bior¹c pod uwagê ten stan rzeczy  a wiêc rozbie¿noæ ocen i sporów
o ich trafnoæ i prawdziwoæ  Dawid Hume uzna³, ¿e tego rodzaju spory
w ogóle nie maj¹ sensu. Wed³ug niego w wartociowaniu i w ocenach wcale
nie chodzi ani o trafnoæ ocen, ani o ich prawdziwoæ czy fa³szywoæ; sprzeczamy siê co jedynie o s³usznoæ samych ekspresji naszych subiektywnych
odczuæ i upodobañ. Swój pogl¹d tak m.in. przedstawi³:
Jeli w ogóle mo¿na oprzeæ siê na jakiejkolwiek prawdzie podanej przez filozofiê, to
mo¿na, jak s¹dzê, za zupe³nie pewn¹ i niew¹tpliw¹ uwa¿aæ tê, która nas uczy, ¿e nie
ma nic, co by samo przez siê by³o wartociowe czy bezwartociowe, po¿¹dane czy
nienawistne, piêkne czy brzydkie, lecz ¿e cechy te s¹ wynikiem specjalnej konstytucji i mechanizmu ludzkich prze¿yæ i afektów. To, co dla jednego stworzenia jest najsmaczniejszym pokarmem, dla innego jest wstrêtne; to, co wzbudza w jednym uczucie zachwytu, wywo³uje u drugiego przykroæ. [ ] przedmioty same przez siê nie
maj¹ ¿adnej wartoci czy ceny. Wartoæ sw¹ czerpi¹ z namiêtnoci3.

Stanowisko Dawida Humea w filozofii nowo¿ytnej wycisnê³o swoiste piêtno, zw³aszcza jej nurty pozytywizuj¹ce z wszelkimi odmianami skrajnego
subiektywizmu i utylitaryzmu w estetyce i w etyce. Swój znamienny wyraz
znalaz³o w wyg³aszanym czêsto pogl¹dzie, ¿e wartociowanie jest wy³¹cznie
spraw¹ subiektywnych emocji i afektów, a oceny s¹ w ogóle poza prawd¹
i fa³szem, s¹ bowiem tylko jêzykow¹ ekspresj¹ naszych przyjemnych lub
nieprzyjemnych doznañ i uczuæ.

3
D. Hume, Eseje z dziedziny moralnoci i literatury, t³um. T. Tatarkiewicz, Warszawa 1955,
s. 122 i 127.
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Zwolennicy takiego mylenia przyjmuj¹ za Humem, ¿e po stronie przedmiotów – czyli bytu  nie istniej¹ ¿adne wartoci jako obiektywne kwalifikacje. Wszystko bowiem, co uwa¿amy za wartociowe, swój pocz¹tek bierze
zawsze z naszego smaku, z naszych namiêtnoci i afektów. wiat poza cz³owiekiem jako podmiotem o specyficznej strukturze jest obojêtny, rzeczy s¹
ani piêkne, ani szpetne. Nie istnieje bowiem nic, co by³oby wartociowe samo
w sobie; mo¿e byæ co najwy¿ej skuteczne, u¿yteczne.
Czy jednak jest tak naprawdê, ¿e to, co w naszym odczuciu wartociowe,
swój sens wartociowoci czerpie wy³¹cznie z naszych subiektywnych odczuæ? Kto jednak przyjmuje, ¿e podstaw¹ wartociowania i ród³em wartoci
s¹ wy³¹cznie subiektywne odczucia, ten konsekwentnie wartociowanie i oceny musi zinterpretowaæ jako rezultat specjalnej konstytucji i mechanizmu ludzkich prze¿yæ i afektów. Zgodnie z tym pogl¹dem wartociowanie jest interpretowane jako ekspresja naszych uczuæ i nic poza tym. Nic wiêc dziwnego, ¿e
konsekwencj¹ tego stanowiska jest dalsza teza, i¿ wszelkie oceny s¹ poza
prawd¹ i fa³szem. Ostatecznie wiêc wartociowanie jawi siê jako segregowanie uczuæ i wra¿eñ na przyjemne lub nieprzyjemne, na po¿¹dane lub niepo¿¹dane, na aprobowane lub potêpiane. W tym kontekcie „s¹d wartociuj¹cy jest
niczym innym jak tylko aktem tworz¹cym wartoæ”4.
I. TEMU JEDNAK PRZECZY DOWIADCZENIE
W ¿yciu bowiem i w nauce wartociowanie i oceny to fakty niezwykle
donios³e5, a w zawi¹zku z tym tak¿e spory i konflikty o trafnoæ ocen i o same
wartoci6. Jedno jest istotne: wartociuj¹c wychodzimy poza siebie i wchodzimy w dialog ze wiatem natury i sztuki, w dialog z drugimi. Spory i konflikty o prawdziwoæ ocen i o wartoci nie przekrelaj¹ wcale ani mo¿liwoci
prawdziwoci ocen, ani mo¿liwoci obiektywnego wartociowania przedmiotów, ani te¿ pomy³ek. W sporach tych jednak chodzi zawsze w³anie o oceny
prawdziwe; nie o oceny przynosz¹ce tylko osobiste zadowolenie czy jedynie
po¿yteczne. A od prawdziwych ocen zale¿y niekiedy ¿ycie lub mieræ!
Jednak ju¿ w tym momencie musimy podkreliæ, ¿e nie zawsze wypowiadane przez nas oceny s¹ autentycznymi s¹dami, którym przys³uguje prawdziwoæ lub fa³szywoæ; nawet gdy maj¹ poprawn¹ formê jêzykow¹ zdania orzePor. Z. Najder, Wartoci i oceny, Warszawa 1971, s. 10-14, 65.
Por. M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa, s. 13n.
6
Por. Idea³y nauki i konflikty wartoci, red. E. Chmielecka, J. Jedlicki i A. Richard, Warszawa
2005.
4
5
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kaj¹cego, w którym co stwierdzamy lub czemu zaprzeczamy. Mo¿e bowiem
byæ tak, ¿e albo b³êdnie przypisujemy przedmiotom wartociowe stany rzeczy; albo istotnie jedynie wyra¿amy nasze osobiste odczucia czy ¿yczenia
wobec rzeczy czy osób, ale niczego nie orzekamy. Oczywicie tego rodzaju
wypowiedzi nie s¹ autentycznymi ocenami i s¹dami prawdziwymi lub fa³szywymi; mog¹ to byæ albo zwykle pomy³ki i z³udzenia, albo tylko puste subiektywne i niczym nie uzasadnione ekspresje uczuæ i ¿yczeñ.
Sytuacja teoretycznego zamieszania zmusza do postawienia zasadniczych
pytañ. Czym s¹ w ogóle oceny? Czym jest wartociowanie? Czy istotnie oceny to jedynie nasze potoczne  jak¿e¿ czêsto rozbie¿ne  wypowiedzi o wartociach, których i tak nie ma? Sk¹d s¹dy o wartociach mog¹ czerpaæ swoj¹
prawomocnoæ? Czy i kiedy oceny s¹ autentycznymi s¹dami? Bo wypowiedzi, które s¹ tylko ekspresj¹ emocji uzasadnionych wy³¹cznie naszymi ¿yczeniami i pragnieniami trudno w ogóle uznaæ za oceny.
*
Otó¿ jest faktem godnym uwagi i zastanowienia, ¿e wszelkie autentyczne
oceny i wypowiedzi o wartociach  tak¿e te, w których wyra¿amy jedynie
nasze subiektywne odczucia  spontanicznie kierujemy w stronê przedmiotów. Oceniaj¹c co bezwiednie wychodzimy poza siebie, poza sferê naszych
czysto subiektywnych odczuæ i emocji. Dlaczego? Po pierwsze, ¿e wyra¿amy
w nich zawsze co – jak¹ myl  która dotyczy pewnych przedmiotów lub
osób, a wiêc czego, co pozostaje w jakim zwi¹zku ze wiatem poza nami.
Po drugie, sens naszych wypowiedzi oceniaj¹cych pragniemy dostosowaæ do
przedmiotów i ich w³asnoci, tak samo jak we wszelkich innych twierdzeniach.
Przedmiotami szeroko rozumianymi mog¹ byæ rzeczy natury, martwe lub
¿ywe, osoby i ich zachowania, oraz dzie³a sztuki. Skoro zatem nasze wypowiedzi o wartociach kierujemy w stronê odpowiednio przedmiotów, to widocznie wyra¿aj¹ one nasze osobiste odczucia i myli, jakie prze¿ywamy
w zwi¹zku z jakociowym uposa¿eniem tych¿e przedmiotów, zw³aszcza jeli
chodzi o dzie³a sztuki. Wartociowanie zatem i wyra¿ane oceny to nie czysto
subiektywne ekspresje i okrzyki pod wp³ywem bodców zewnêtrznych i doznañ.
To w jakociach spostrzeganych i odczuwanych po stronie przedmiotów poszukujemy ostatecznego uzasadnienia dla wszelkich naszych subiektywnych postaw, odczuæ, ¿yczeñ, pragnieñ. Zatem, gdy siê sprzeczamy o s³usznoæ naszych ocen, to w³anie dlatego, i¿ zak³adamy, i¿ ich sens da siê w jaki sposób dostosowaæ i uzgodniæ z sensem przedmiotów.
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I w tych sporach, znacznie czêciej ni¿ siê wydaje, osi¹gamy porozumienie. Gdyby to nie by³o mo¿liwe, to chyba w ogóle nie sprzeczalibymy siê
o s³usznoæ naszych ocen, lecz ze spokojem poddawalibymy siê tzw. „imperializmowi jêzykowemu; by³by to jedynie wyraz naszych subiektywnych odczuæ, nasza subiektywna interpretacja jêzyka aksjologicznego, oczywicie wa¿na tylko dla nas. Zwierzêta, poddane ró¿nym uwarunkowaniom i determinizmom, nie sprzeczaj¹ siê ani o wartoci po stronie przedmiotów, ani o s³usznoæ
ocen. Zreszt¹ one niczego nie oceniaj¹, zachowania ich s¹ jednoznaczne.
Trudnoci  jak¿e czêsto nie do pokonania  rodz¹ siê dopiero wtedy, gdy
fakty zgody lub rozbie¿noci naszych ocen i s¹dów o wartociach zaczynamy
wyjaniaæ wsadzaj¹c je na si³ê w prokrustowe ³o¿e b³êdnych teorii i w systemy przyjêtych za³o¿eñ. I tak kto na przyk³ad dla metodologicznej prostoty
uznaje, ¿e nie ma istotnej ró¿nicy miêdzy naukami przyrodniczymi o ludzkich i zwierzêcych zachowaniach, ten bez ¿adnych zastrze¿eñ wszystkie s¹dy
o wartociach wyprowadzi z pierwotnych prze¿yæ poczucia bezpieczeñstwa
w stadzie lub ze strachu przed odrzuceniem i g³osiæ bêdzie, ¿e
wszystko to, co cz³owiek czci i uwa¿a za wiête w zakresie tradycji, nie przedstawia
wartoci etycznej bezwzglêdnej, lecz jest tylko uwiêcone w granicach danego rodowiska kultury7.

Lecz nie tylko teorie przes¹dzaj¹ o niew³aciwym rozumieniu naszych
ocen i wypowiedzi o wartociach. Sama materia dowiadczenia aksjologicznego jest bogata i bardzo zró¿nicowana. Ponadto wypowiedzi i s¹dy o wartociach mog¹ byæ tak¿e treciowo zró¿nicowane, poniewa¿ ca³e bogactwo dowiadczenia wartoci mo¿emy na ró¿ne sposoby artyku³owaæ nadaj¹c wypowiedziom ró¿ne intencje8. St¹d tak ³atwo o wieloæ ocen. Byæ mo¿e wtedy
nasze wypowiedzi i s¹dy o wartociach, ró¿ni¹c siê miêdzy sob¹, jednoczenie wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i dope³niaj¹. W ocenie dzie³ sztuki z tym ostatnim przypadkiem mamy chyba najczêciej do czynienia; ró¿nimy siê, gdy¿
oceniamy ró¿ne wartoci i ró¿ne donios³e momenty w dziele artystycznym9.
Ale wtedy rozbie¿ne oceny nie wiadcz¹ wcale ani o ulotnoci wartoci po
stronie przedmiotu, ani o niemo¿liwoci wydania prawdziwej oceny; wiadcz¹ po prostu o zwyczajnej wieloci ocen lub o niespójnoci wypowiedzi.
K. Lorenz, Tak zwane z³o, t³um. A.D. Tauszyñska, Warszawa 1972, s. 124.
Por. W. Tatarkiewicz, O czterech rodzajach s¹dów etycznych, w: ten¿e, Droga do filozofii,
Warszawa 1971, s. 290-296; F. Wenisch, Die Obiektivität der Werte, Regensburg 1968, s. 70n.
9
Por. T. Paw³owski, Subiektywizm estetyczny, Studia Filozoficzne, 2/1984, s. 67-100. Autor
podda³ wszechstronnej krytyce argumenty wysuwane przez zwolenników subiektywizmu i jednoczenie wskaza³ na fakty, których subiektywistyczne teorie nie s¹ zdolne wyjaniæ.
7
8

26

ANTONI SIEMIANOWSKI

Aby tê powik³an¹ sferê wypowiedzi o wartociowaniu i ocenach choæ trochê uporz¹dkowaæ, spróbujmy najpierw ustaliæ, co mo¿emy mieæ na myli, gdy
co oceniamy. Zatem przyjrzyjmy siê samemu wartociowaniu, bo ono jest
u róde³ wszelkich wypowiedzi oceniaj¹cych.
II. CZYM JEST WARTOCIOWANIE?
Wartociowanie jest istotnym przejawem ¿ycia cz³owieka jako osobowego podmiotu10 i najczêciej przebiega spontanicznie, co wcale nie znaczy, ¿e
irracjonalnie. Rozpoczyna siê od otwarcia oczu i serca na wiat sensu, od
spontanicznych aktów wiadomoci i emocjonalnych odczuæ  od aktów spostrzegania i przyjmowania do wiadomoci, od wzruszeñ i zachwytu tym, co
ujrzane, tym, co siê podoba, co godne szacunku  lub co siê nie podoba, bo
szpetne, odra¿aj¹ce, godne potêpienia. Nastêpstwem tego wstêpnego kontaktu poznawczego ze wiatem s¹ spontaniczne akty decyzji i wyboru. Patrz¹c
na wiat i rozsmakowuj¹c siê w tym, co widzê, czemu siê przygl¹dam, co
mnie wzrusza, jednoczenie spontanicznie wszystko wartociujê. Od tego
spontanicznego mogê przejæ do sfery wiadomego skoncentrowania siê
i nastawienia na uchwytywaniu” i odczytywaniu sensu tego, co prze¿ywam.
Wówczas spontaniczny proces wartociowania zamienia siê w wiadomy proces poznawczy tego wszystkiego, co mnie zachwyca, co mi siê tak podoba,
co mnie wzrusza i porusza do g³êbi  albo co mnie smuci. W procesie tym
mo¿emy wyró¿niæ akty analizy i syntezy (czêsto syntezy z³o¿one), akty refleksji i akty coraz bardziej wiadomego ujmowania wartoci i próby pojêciowego okrelenia: wyró¿nionej wartoci, tej, która janieje jako ucieleniona w przedmiocie, w osobie, w jej zachowaniu czy postawie, jej ró¿nych
aspektów; czy te¿ wartoci osoby w ca³oci, jakimi promieniuje jej twarz czy
ogl¹dany krajobraz. Celem wartociowania nie jest jednak czysta i spokojna
kontemplacja promieniuj¹cych wartoci, lecz zawsze mo¿liwie cis³e i adekwatne ich rozpoznanie. Wszystko zale¿y jednak od zajêtej wiadomie postawy poznawczej, a wiêc czy chodzi o krytyczne rozpoznanie konkretnej wartoci, o okrelenie jej istoty, o wiadome nastawienie na uzyskanie poznania
ejdetycznego wartoci danej in concreto czy na uchwycenie jej idei. Pamiêtaæ
Szerzej na temat roli podmiotu osobowego i udzia³u uczuæ w dowiadczeniu wartoci jako
obiektywnych danych zob. mój artyku³ O udziale i roli uczuæ w dowiadczeniu wartoci, w: Oblicza dowiadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. P. Duchliñski i G. Ho³ub, Kraków 2010
oraz tekst pt. O mo¿liwoci uprawiania etyki wartoci, w: Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej, red. P. Duchliñski, Kraków 2010.
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trzeba, ¿e inaczej prze¿ywa wartociowanie zawodowy krytyk, inaczej historyk, inaczej filozof11, inaczej wykonawca (na przyk³ad w muzyce). Inaczej
tak¿e w ró¿nych dziedzinach sztuki, a inaczej w ¿yciu. Wartociowanie jest
jednak zawsze procesem poznawczym.
Jedno nale¿y zdecydowanie podkreliæ: wartociowania jako procesu poznawczego nie mo¿na przeciwstawiæ emocjonalnemu prze¿ywaniu wartoci.
Spontaniczne akty wiadomoci przynale¿¹ do ca³oci prze¿yæ, które nazywamy dowiadczeniem aksjologicznym i w sposób istotny warunkuj¹ jego normalny i prawid³owy przebieg. Bez wiadomoci nie ma w ogóle dowiadczenia aksjologicznego. Wartociowanie wiêc to nic innego jak rozwiniêcie pierwotnych spontanicznych aktów w pe³ni rozbudzone akty refleksji i syntezy.
Co innego natomiast, ¿e nie zawsze w dowiadczeniu aksjologicznym wartociowanie zostaje „uruchomione jako proces poznawczy celowo zmierzaj¹cy do ujêcia istoty prze¿ywanej wartoci. W ¿yciu bowiem teoretyczne badanie nie jest zasadniczym celem, a wyran¹ postawê poznawcz¹ zajmujemy
rzadko; raczej nastawiamy siê na bezporednie obcowanie z otaczaj¹cym nas
wiatem natury i dzie³ sztuki. Jeli idziemy na koncert, to chcemy przede
wszystkim s³uchaæ muzyki; jeli czytamy poezjê, to pragniemy obcowaæ
z dzie³em o wysokich walorach artystycznych. G³êbsze analizy poznawcze
mog¹ siê pojawiæ, ale nie musz¹, a tym bardziej nie musz¹ siê rozwin¹æ
w wiadomy proces badawczy. W ¿yciu codziennym wartociowanie przebiega po prostu jako naturalny proces poznawczo-refleksyjny, jaki towarzyszy
naszym prze¿yciom i zachowaniom, w zale¿noci od typu usposobienia. U ludzi o usposobieniu refleksyjnym wartociowanie pojawia siê jako zwyczajny
proces, u innych taki proces mo¿e byæ nadzwyczajnoci¹, bo pojawi siê tylko
w pewnych wa¿nych chwilach ¿ycia. Ale w zasadzie ka¿dy cz³owiek zdolny
jest do takiej naturalnej refleksji nad swoim ¿yciem i do samooceny swego
postêpowania.
Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e wartociowanie jako zwyczajny naturalny proces poznawczy inaczej przebiega w wypadku prze¿ywania wartoci estetycznych, których dowiadczenie i percepcja wymaga wpierw konkretyzacji tzw.
przedmiotu estetycznego, a to uwarunkowane jest odpowiednimi predyspozycjami podmiotu. Natomiast zupe³nie inaczej przebiega w wypadku wartociowania moralnego. W wartociowaniu moralnym decyduj¹c¹ rolê odgrywa, obok
koniecznej dojrza³oci duchowej, wiadomoæ moralna podmiotu, a szczególSzerzej na ten temat por. R. Ingarden, Uwagi o estetycznym s¹dzie wartociuj¹cym, w: ten¿e, Prze¿ycie, dzie³o, wartoæ, Kraków 1966, s. 39-51; tak¿e W. Stró¿ewski, Istnienie i wartoæ,
Kraków 1982, s. 112-117.
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nie jego wra¿liwoæ na wartoci moralne i pozamoralne, ale moralnie donios³e, oraz gotowoæ do zaakceptowania wa¿noci postrzeganych wartoci,
a nastêpnie do udzielenia im w³aciwej odpowiedzi. U kogo, kto odwraca siê
od pozytywnych wartoci moralnych lub kto nie ma smaku wy¿szych wartoci, kto nie czuje p³yn¹cych od tych wartoci wymogów  wartociowanie
moralne s³abnie, a czasem w ogóle wygasa i wówczas taki cz³owiek lepnie
na moralne dobro i z³o12.
W prze¿ywaniu wszystkich wartoci najistotniejsze jest udzielenie w³aciwej odpowiedzi emocjonalnej lub zajêcie w³aciwej postawy i zachowania
wobec nich. Niemniej takiemu spontanicznemu prze¿ywaniu wartoci ju¿
w zarodku towarzyszy zawsze wartociowanie. W³aciwym procesem
poznawczym staje siê ono jednak dopiero wtedy, gdy wiadomie zajmujemy
postawê poznawcz¹, a wiêc gdy siê nastawiamy na krytyczne przebadanie
i wydobycie na jaw tego, co prze¿ywamy spontanicznie. Wówczas analizujemy i coraz dok³adniej ods³aniamy sens danej wartoci, ujmuj¹c jej istotê jako
to, co jest po stronie przedmiotu, a tak¿e sens naszych subiektywnych prze¿yæ.
I je¿eli proces ten zakoñczy siê wydaniem s¹du oceniaj¹cego  lub ca³ego szeregu s¹dów  wtedy wartociowanie przybiera wyranie charakter poznawczej
artyku³owanej odpowiedzi na wartoæ. Ale wtedy wartociowanie jest z³o¿on¹
syntez¹, niejako konkluzj¹ ca³ego dowiadczenia aksjologicznego. Gdyby wartociowanie przebiega³o bez cis³ego kontaktu z prze¿ywaniem wartoci jako
samoobecnej, by³oby oderwanym, pustym procesem mylowym, czynnoci¹
umys³ow¹, która czerpie swe treci wy³¹cznie z jêzyka, a w najlepszym wypadku by³oby operacj¹ na samych pojêciach, które wprawdzie co znacz¹
Ka¿de wartociowanie wymaga odpowiednich kwalifikacji i sprawnoci (to podkrela Roman Ingarden w cytowanym artykule), ale moralne wartociowanie szczególnie. Obok wspomnianej duchowej dojrza³oci  na przyk³ad dziecko jest niezdolne do prze¿ycia moralnego wartociowania  i normalnoci psychicznej, wartociowanie moralne wymaga ponadto rozwiniêtych sprawnoci poznawczych, krytycyzmu i samokrytycyzmu; wyzwolenia siê od uprzedzeñ i zdolnoci
w rozpoznawaniu spraw ludzkich, zrozumienia wolnoci i roli motywów, a ponadto tak¿e mi³oci
bliniego, wspó³czucia, zrozumienia postêpowania cz³owieka w jego konkretnej sytuacji. Ani wiêtoæ, ani bohaterstwo, ani prawoæ, ani pod³oæ nie s¹ wypisane na czole i nie s¹ przedmiotem zmys³owego spostrzegania, aczkolwiek tzw. z³e usposobienie, mi³oæ czy nienawiæ mo¿e kto dostrzec
w oczach drugiego cz³owieka; mo¿e patrz¹c w twarz domylaæ siê podstêpu czy z³ych zamierzeñ.
Wartoci moralnych  pozytywnych czy negatywnych  z zasady jednak nie widaæ wyranie na
zewn¹trz tak, jak widaæ urodê czy szpetotê, zw³aszcza tych wartoci moralnych, które ucieleniaj¹
siê dopiero poprzez postêpowanie i zewnêtrzne zachowania. Jak¿e¿ trudno rozpoznaæ motywy zabójstwa, zdrady czy niewiernoci. Dlatego tak trudno oceniæ cz³owieka jako podmiot moralnego
postêpowania. Dobro i z³o moralne nie tylko przybiera ró¿ne odcienie, ale ukrywa siê g³êboko
w sercu cz³owieka, do poznania którego nie mamy dostêpu. Zarazem dobro czy z³o nie s¹ iluzjami
ani te¿ wartociami, które funkcjonuj¹ tylko w spo³ecznym odbiorze, ani tym bardziej takimi, których bymy sobie jedynie ¿yczyli.
12
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i przedstawiaj¹; lecz takie wartociowanie nie znajdywa³oby uzasadnienia
w „rzeczach samych”.
Wartociowanie jako z³o¿ony proces umys³owy nadbudowuje siê nad
emocjonalnym prze¿ywaniem wartoci, ale samo nie zawsze musi przebiegaæ
w ca³kowitej korelacji z jej emocjonaln¹ percepcj¹. Prawid³owy bowiem przebieg wartociowania zale¿y zawsze od postawy, jak¹ zajmujemy. Inaczej wiêc
przebiega u zwyk³ego widza lub czytelnika, a inaczej u zawodowego krytyka. Ten ostatni zwykle od samego pocz¹tku obcowania z dzie³em nastawia siê
na wydanie oceny i w konkretnym przypadku wartociuje zawsze ju¿ na podstawie wczeniej prze¿ytych dowiadczeñ i zdobytej wiedzy o wartociach.
Czyni tak nawet wtedy, gdy obcuje z dzie³em zupe³nie oryginalnym. Zdobyta
uprzednio wiedza dostarcza mu kryteriów do oceny wartoci ucielenionej
w dziele sztuki. Dlatego krytyk zwykle ju¿ wie, jakie wartoci s¹ wa¿ne lub nie.
Wartociowanie na podstawie przyjêtych kryteriów zwykle zmierza do
stwierdzenia, czy wartoæ X przys³uguje  lub nie  danemu dzie³u, czy jest
w nim ucieleniona w sposób udany, zgodnie z przyjêtymi kanonami i koncepcjami. Mówi siê te¿, ¿e kto ocenia zgodnie z przyjêtym systemem wartoci czy pojêæ aksjologicznych, zgodnie z wyznawanym wiatopogl¹dem czy
systemem norm b¹d stosownie do spo³ecznych oczekiwañ. Ale od tego
rodzaju wartociowania  w wietle przyjêtych kryteriów i za³o¿eñ  nale¿y odró¿niæ wartociowanie nastawione na ród³owe ujêcie wartoci in concreto, na okrelenie jej w³asnego co (co to jest za wartoæ ta oto, jakie jest
jej imiê). Podstaw¹ takiego wartociowania mo¿e byæ tylko bezporednie
obcowanie z wartoci¹, gdy¿ wartoæ tylko w ten sposób mo¿e byæ ród³owo
oceniona. Wtedy odkrywana wartoæ jako samoobecna  o ile faktycznie jest
ucieleniona w dziele lub w postêpowaniu  ona sama dostarcza podmiotowi
oceniaj¹cemu 1° kryteriów dla okrelenia w³asnej wartociowoci (bycia tak¹
oto wartoci¹) i 2° najpe³niejszego uzasadnienia dla pojêæ i dla s¹dów o niej.
Wydana na podstawie takiego wartociowania ocena jest s¹dem i w cis³ym
tego s³owa znaczeniu w ³ a  c i w y m s ¹ d e m o w a r t o  c i (b ¹ d 
t e ¿ o c e n ¹ prawdziw¹), gdy okrelona w nim wartoæ istnieje i jest taka,
jak j¹ s¹d okrela, lub s¹dem fa³szywym, gdy tak nie jest.
Ingarden w cytowanym artykule podkrela, ¿e wartociowanie nie zawsze
musi siê zakoñczyæ wydaniem tak rozumianego s¹du o wartoci. Wartociuj¹c bowiem mo¿emy na przyk³ad poprzestaæ na prostym uprzytomnieniu sobie istoty danej wartoci, kontemplowaæ j¹ nie wypowiadaj¹c o niej ¿adnego
s¹du. Ale mo¿e równie¿ byæ i tak, ¿e dla jej okrelenia trudno nam znaleæ
w³aciwe pojêcie i odpowiednie s³owa. St¹d mo¿liwy jest dysonans miêdzy
emocjonalnym prze¿ywaniem jakiej wartoci i jej pojêciowym okreleniem
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w ¿mudnym procesie wartociowania a jej artykulacj¹ jêzykow¹. Tak bywa
czêsto. Dowiadczenie aksjologiczne trudno adekwatnie okreliæ i wyraziæ
s³owami. Wydaæ s¹d o wartoci to nie to samo, co wypowiedzieæ proste zdanie orzekaj¹ce, ¿e miot³a stoi w naro¿niku korytarza.
Wartociowanie mo¿e siê odnosiæ b¹d do jednej wartoci, na przyk³ad
tej, która nas szczególnie uderzy³a, b¹d do szeregu ró¿nych wartoci. I tak
w dziele sztuki przedmiotem wartociowania mog¹ byæ wartoci estetyczne,
wartoci artystyczne (samego dzie³a), wartoci sprawstwa (mistrzowskiej roboty artysty), wartoci wykonawstwa (to szczególnie w muzyce), a tak¿e inne
jeszcze wartoci (na przyk³ad moralne), o których dzie³o sztuki „mówi” czy
na które wskazuje.
W sferze moralnej sprawy komplikuj¹ siê jeszcze bardziej. Tu wartociowaniu mo¿e podlegaæ nie tylko sama wartoæ czynu, jego s³usznoæ, ale
i motywy dzia³aj¹cego, jego intencja i zas³uga, jego wina i nale¿na za czyn
kara. Materia wartociowania moralnego jest bardzo z³o¿ona. Nic wiêc dziwnego, ¿e w ocenach moralnych mamy tak¹ ró¿norodnoæ i jednoczenie tyle
rozbie¿noci; do tego stopnia, ¿e niejednym mo¿e siê wydawaæ, i¿ w ogóle
nie mo¿na sformu³owaæ oceny moralnej.
III. OCENY I S¥DY O WARTOCIACH A INNE TYPY WYPOWIEDZI
O WARTOCIACH
Spróbujmy obecnie rozwin¹æ i uzasadniæ myl, ju¿ wczeniej wyra¿on¹,
¿e nie wszystkie wypowiedzi o wartociach s¹ w cis³ym tego s³owa znaczeniu s¹dami. Otó¿ mamy ró¿ne wypowiedzi o wartociach, którym nie mo¿emy przypisaæ prawdziwoci lub fa³szywoci jako wartoci logicznych. Pod
tym wzglêdem Hume i wszyscy zwolennicy jego pogl¹dów maj¹ racjê.
Liczne bowiem wypowiedzi, które choæ maj¹ postaæ s¹dów wartociuj¹cych, nie s¹ autentycznymi s¹dami o wartociach, ba, czasem w ogóle nic nie
mówi¹ o wartociach, lecz o czym zupe³nie innym, co jednak pozostaje
w jakim zwi¹zku z prze¿ywaniem i odniesieniem do wartoci, ale wprost nie
dotyczy wartoci. Jednak dla w³aciwego zrozumienia Hume’a  i zarazem
w³aciwej oceny prawdziwoci wypowiedzi o wartociach, a tym samym dla
uchwycenia ich w³aciwego sensu – wa¿ne jest odkrycie w ka¿dej wypowiedzi o wartociach jej prawdziwej intencji znaczeniowej (por. przypis nr 7).
Je¿eli na przyk³ad kto mówi: „ten obraz jest piêkny”, to niew¹tpliwie pos³uguje siê formu³¹ orzekaj¹c¹, która przypisuje obrazowi wartoci estetyczne.
Ale gdy w toku dalszej rozmowy okazuje siê, i¿ wypowiadaj¹cy zdanie wy-
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ra¿a jedynie swoje zadowolenie i dumê z tego, ¿e naby³ ten obraz, to czy¿
chodzi³o mu o ocenê wartoci estetycznej obrazu? Te wartoci gdzie tam s¹
obecne, ale dla mówi¹cego s¹ raczej tylko okazj¹ do wyra¿enia w³asnego zadowolenia i dumy z nabycia obrazu. Niestety, tak bywa czêsto, ¿e w wypowiedziach wyra¿amy raczej nasze subiektywne stany zadowolenia lub niezadowolenia, nasze osobiste upodobania w zwi¹zku ze stosunkiem do przedmiotów,
a nie orzekamy o autentycznych wartociach przys³uguj¹cych przedmiotom. Pos³ugujemy siê wówczas zdaniami orzekaj¹cymi w formie s¹du oceniaj¹cego, ale
nie oceniamy wartoci, lecz mówimy o czym innym. Wypowiedzi te mog¹
nawet mieæ wyran¹ formê s¹du oceniaj¹cego (zdania orzekaj¹cego), lecz
przedmiotem os¹du nie jest wartoæ sama w sobie po stronie przedmiotu, ale
jakie inne punkty widzenia lub jakie inne racje, dla których interesujemy
siê tymi przedmiotami. Bior¹c pod uwagê ten stan rzeczy, w ró¿nych wypowiedziach o wartociach mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce mo¿liwoci13.
1. Na pierwszym miejscu nale¿a³oby wymieniæ wypowiedzi, w których
wprost mówimy o znaczeniu lub o donios³oci jakiego przedmiotu wartociowego dla kogo14. W tym wypadku wartoæ przedmiotu ujmujemy z okrelonego punktu widzenia, ale przedmiotem oceny jest ona tylko o tyle, o ile z jakiego punktu widzenia jest dla kogo donios³a. Powody owego zainteresowania mog¹ byæ ró¿ne. W wypowiedziach tych zdajemy po prostu sprawê
z faktu nieobojêtnoci czego dla kogo. Z koniecznoci mamy tu do czynienia z relatywnoci¹. Przyznaæ jednak trzeba, ¿e ta relatywnoæ jest zrozumia³a, gdy¿ przedmioty wartociowe mog¹ mieæ dla nas ró¿ne znaczenie. Na
przyk³ad ksi¹¿ka filozoficzna ma swoj¹ wartoæ i to niezale¿nie, czy siê ni¹
kto interesuje czy nie; ale dla kogo, kto interesuje siê filozofi¹, ma szczególne znaczenie. Obraz oceniany z punktu widzenia historyka sztuki mo¿e
mieæ du¿e znaczenie (jako dzie³o sztuki), ale dla kolekcjonera ma jeszcze dodatkowe znaczenie; ten ostatni na wartoæ obrazu patrzy ze swego – kolekcjonerskiego – punktu widzenia. Gdy wiêc mówi o jego wartoci, to jednak
ocenia j¹ jedynie z okrelonego punktu widzenia.
2. Inny charakter maj¹ wypowiedzi, w których formalnie stwierdzamy, ¿e
jaka wartoæ przys³uguje przedmiotowi (powiedzmy, ¿e j¹ oceniamy), ale
w gruncie rzeczy mówimy o tej wartoci jednak tylko o tyle, o ile jest ona
dla nas ród³em przyjemnoci czy zaspokojenia ambicji, lub ¿e przedmiot-noPor. F. Wenisch, dz. cyt., s. 80n.
Na temat kategorii znaczenia lub donios³oci w aksjologii zob. D. von Hildebrand, Gesammelte Werke, t. 2, Stuttgart 1973, s. 29-68; A. Siemianowski, Trzy kategorie donios³oci i ich rola
w etyce filozoficznej Dietricha von Hildebranda, Studia Gnesnensia, t. 2, 1976, s. 239-264.
13
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siciel tej¿e wartoci (szczególnie ma to miejsce, gdy chodzi o wartoci u¿ytkowe) jest do czego przydatny, natomiast wartoæ przedmiotu sama w sobie
jest na dalszym planie. Je¿eli na przyk³ad kto twierdzi, ¿e jedynie czerwone
wino jest bardzo zdrowe (bo on tylko takie lubi), to wprost nie ocenia on wina
(choæ mo¿e to równie¿ czyniæ), lecz mówi o w³asnym upodobaniu. I czêsto
siê zdarza, ¿e w wypowiedziach o wartociach raczej wyra¿amy nasze subiektywne stany zadowolenia czy upodobania w zwi¹zku z przedmiotami wartociowymi. Jeli wiêc kto powiada, ¿e zima jest bardzo zdrowa (bo on siê
wtedy zawsze dobrze czuje), to jego osobiste samopoczucie jest tu przedmiotem zainteresowania i punktem wyjcia dla mówienia o znaczeniu zimy dla
niego. W tego rodzaju wypowiedziach do g³osu dochodz¹ subiektywizm
i relatywizm, osobiste potrzeby i pragnienia, które jednak kryj¹ siê za form¹
s¹du, ale nies³usznie przybieraj¹ postaæ obiektywnych twierdzeñ o wartociach, czyli s¹dów wartociuj¹cych. Z tego powodu trudno ustaliæ ich prawdziwoæ czy fa³szywoæ.
3. S¹ jeszcze i takie wypowiedzi o wartociach, w których stwierdzamy
i oceniamy co jako obiektywne dobro dla kogo15. Gdy na przyk³ad oceniam
lekarstwo jako dobre dla chorego X na wrzód ¿o³¹dka, to niew¹tpliwie mówiê o wartoci tego¿ lekarstwa, ale ujmujê j¹ ze wzglêdu na potrzebê tej oto
konkretnej osoby. W wypowiedziach tego typu faktycznie oceniamy wartoæ
przedmiotu, ale zawsze odnosimy j¹ do konkretnej osoby i jej potrzeb – zainteresowañ, sytuacji – nastêpnie stwierdzamy, ¿e dla tej oto osoby jest ona
obiektywnym dobrem ze wzglêdu na w³asn¹ wartoæ, albowiem co pozbawionego wartoci nie mog³oby byæ obiektywnym dobrem. Relatywnoæ jest
tu jak najbardziej na miejscu, co wiêcej, znajduje swój prawomocny wyraz,
dlatego te¿ wypowiedzi te s¹ s¹dami (ocenami); ich roszczenie do prawdziwoci jest usprawiedliwione i zagwarantowane przez odniesienie danej wartoci w do potrzeb osoby. Jednak punktem wyjcia dla oceny jest tu zawsze
wartoæ przedmiotu jako pierwotna dana, a nie potrzeby czy zainteresowania
osoby, a tym bardziej nie ekspresja subiektywnych odczuæ.
Tego typu wypowiedziami pos³ugujemy siê bardzo czêsto, w ¿yciu bowiem wiêkszoæ przedmiotów i stanów rzeczy oceniamy w zwi¹zku z konkretnymi osobami, ich potrzebami: zainteresowaniami i sytuacjami.
4. Od tego typu wypowiedzi oceniaj¹cych zdecydowanie ró¿ni¹ siê s¹dy
o wartociach w cis³ym, wy¿ej ju¿ omówionym znaczeniu. S¹dy te s¹ rezultaObiektywne dobro dla osoby rozumiem je tak, jak Dietrich von Hildebrand. Por. polski przek³ad jego tekstu: Rola obiektywnego dobra dla osoby w dziedzinie moralnoci, t³um. J. Szewczyk,
Znak 256 (10), 1975, s. 1278-1288.
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tem ród³owego wartociowania, jakiego dokonujemy zajmuj¹c wobec wartoci postawê czysto poznawcz¹. Przedmiotem wartociowania jest wtedy sama
wartoæ przedmiotu, ujmowana jednak w oderwaniu od mo¿liwego zainteresowania ni¹ przez kogo, wy³¹cznie ze wzglêdu na jej w³asn¹ wartociowoæ.
W tego rodzaju wypowiedzi okrelamy pojêciowo poznan¹ wartoæ i stwierdzamy jej przys³ugiwanie okrelonemu przedmiotowi czy stanowi rzeczy. Roszczenie tego rodzaju wypowiedzi do prawdy jest bardzo silne, ale w pe³ni uzasadnione tylko wtedy, gdy wartoæ po stronie przedmiotu jest taka, jak j¹ s¹d okrela, czyli ¿e jej ujêcie i jej pojêciowe okrelenie jest ca³kowicie adekwatne co
do sensu samej wartoci i co do faktu przys³ugiwania jej przedmiotowi. Trzeba
jednak pamiêtaæ, ¿e warunkiem adekwatnoci tego rodzaju wypowiedzi jest jej
ród³owe wartociowanie. O to za z wielu powodów nie tak ³atwo, m.in. dlatego, ¿e dowiadczenia aksjologicznego nie mo¿emy organizowaæ tak, jak organizujemy dowiadczenie w fizyce czy biologii. W dziedzinie moralnej jest to
wrêcz niemo¿liwe, bo jak zorganizowaæ eksperyment z heroizmem czy ze
szczególnie odra¿aj¹c¹ zbrodni¹. Jeli wiêc chodzi o wartoci, to podstaw¹
wypowiedzi w wielu wypadkach mo¿e byæ jedynie ich spontaniczne, intuicyjne ujêcie w konkretnych sytuacjach. Z tego powodu s¹dy o wartociach, zw³aszcza o wartociach moralnych, s¹ tak czêsto niepe³ne, niewyczerpuj¹ce, gdy¿
brak im pe³nego ród³owego wartociowania jako podstawy.
5. Wród wypowiedzi o wartociach nale¿y wyró¿niæ równie¿ i takie,
w których wprawdzie mówimy o wartociach, ale nie orzekamy o ich przys³ugiwaniu okrelonym przedmiotom. Chodzi tu o wszelkie wypowiedzi, w których wy³uszczamy zawartoæ idei jakiej wartoci lub okrelamy treæ pojêcia
idealnej jakoci lub te¿ jaki moment czy sk³adnik istoty wartoci. W wypowiedziach tych nie stwierdzamy, ¿e wartoæ X przys³uguje przedmiotowi, lecz
przedstawiamy i ukazujemy zawartoæ ogólnej idei wartoci lub w pojêciach
wy³uszczamy zasadniczy sens danej wartoci. Gdy na przyk³ad mówimy, ¿e
sprawiedliwoæ zak³ada równoæ, to w tego rodzaju wypowiedzi wy³uszczamy
jeden ze sk³adników idei sprawiedliwoci. Podobnie gdy mówimy, ¿e wiernoæ
domaga siê sta³oci, to okrelamy jeden ze sk³adników istoty wiernoci. U podstaw tych wypowiedzi nie jest proces wartociowania skierowany na pojêciowe
ujêcie konkretnej wartoci, lecz ogólna wiadomoæ istoty danej wartoci. Wypowiedzi te s¹ o tyle prawdziwe, o ile prawdziwa – adekwatna, i merytorycznie
trafna – jest wiadomoæ danej wartoci, a wiêc wgl¹d w jej istotê i w³aciwe
odczytanie jej sensu (na przyk³ad sprawiedliwoci czy wiernoci).
6. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby jeszcze wyró¿niæ inny typ wypowiedzi,
a mianowicie tych, w których wartoci nie s¹ wprost przedmiotem orzekania,
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ale u podstaw wypowiedzi o nich jest  nazwijmy to tak  jaka wiadomoæ
ich istoty i donios³oci; i to nie tylko donios³oci dla nas czy jako obiektywnego dobra dla konkretnej osoby, ale donios³oci danej wartoci samej w sobie. M.in. chodzi tu o wszelkiego rodzaju nakazy i zakazy w obronie ¿ycia.
Nakazuj¹c okrelone zachowania czy zakazuj¹c, oczekujemy pozytywnych
zachowañ wobec ¿ycia jako wartoci samej w sobie, a zakazuj¹c – chcemy
broniæ ¿ycia przed zachowaniami negatywnymi. W nakazach i zakazach,
w postulatach i ¿yczeniach ujawniamy nasze zasadnicze postawy wobec wartoci ¿ycia. Ale nigdy nie nakazywalibymy czego, gdybymy nie byli wiadomi sensu i znaczenia wartoci ¿ycia. W nakazach i zakazach niczego nie
os¹dzamy i nie stwierdzamy, a mimo to mo¿emy mówiæ tak¿e o ich prawdziwoci lub fa³szywoci w znaczeniu trafnoci czy adekwatnoci. Nakazy lub
zakazy s¹ prawdziwe – s³uszne i w swych ¿¹daniach uzasadnione – gdy odpowiadaj¹ istocie wartoci ¿ycia, a fa³szywe, gdy nie s¹ z ni¹ zgodne. Dziêki
tej niewyartyku³owanej wiadomoci istoty wartoci ¿ycia mo¿emy rozumnie
i z uzasadnieniem stawaæ w jego obronie. Jak¿e móg³by kto na przyk³ad rozumnie anga¿owaæ siê w obronê ¿ycia nienarodzonych, gdyby nie by³ wiadomy istoty wartoci ich cz³owieczeñstwa?

IV. FAKTY ROZBIE¯NOCI OCEN I S¥DÓW O WARTOCIACH
Rozbie¿noæ ocen i s¹dów na temat wartoci jest faktem, który „gorszy”
wszelkiego rodzaju promotorów jednoznacznoci i cis³oci jêzyka. Ale czy
rozbie¿noæ dotyczy tylko ocen i s¹dów o wartociach? Przecie¿ tak¿e  mówi¹c jêzykiem pozytywistycznym  mamy bardzo ró¿ne zdania o faktach.
Jeli jednak chodzi o oceny i s¹dy o wartociach, to w wielu wypadkach rozbie¿noæ ta jest czêsto pozorna, p³ynie bowiem z niew³aciwego rozumienia
intencji wypowiedzi; czasem jest usprawiedliwiona, a czasem jest po prostu
mo¿liwoci¹ zró¿nicowanego wypowiadania siê o tym, co cenimy, co kochamy, co podziwiamy, co mo¿e byæ u¿yteczne i przydatne  na co i dla kogo.
Wartoci mamy mnóstwo i mo¿emy o nich wypowiadaæ siê z ró¿nych punktów widzenia, wyra¿aæ ró¿ne powody naszego zainteresowania, ró¿ne ¿yczenia i pragnienia. Rozbie¿noæ ocen i s¹dów o wartociach wcale nie czyni
samych wartoci – jak tego chce subiektywizm – czym iluzorycznym, czym,
co istnieje tylko w sferze naszej wiadomoci i czego jedynym uzasadnieniem
mog³yby byæ nasze pragnienia i ¿yczenia. Jeli nasze ¿yczenia i pragnienia
mo¿emy prze¿ywaæ jako s³uszne, to przecie¿ jedynie dlatego, ¿e uzasadniaj¹
je wartoci po stronie przedmiotów, a nie nasze arbitralne sic mihi placet.
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Oczywicie co do obiektywnego sensu wartoci po stronie przedmiotów
mo¿emy siê myliæ, a nawet ulegaæ ró¿nym iluzjom. Ale czy¿ iluzjom ulegamy
tylko w prze¿ywaniu wartoci? W iluzje popadamy w postrzeganiu i w przypisywaniu – lub odmawianiu – w³asnoci wielu innym przedmiotom. Dlaczego
mielibymy byæ wolni od iluzji w emocjonalnej percepcji wartoci i w ich
ocenie? Ile¿ to razy rozpoznajemy b³êdnie naturê jakiego bytu, bior¹c nies³usznie niektóre jej przejawy za istotne i konstytutywne momenty. W wartociowaniu ma to swoje konsekwencje. I tak Hindus uwa¿a, ¿e krowy nie
wolno zabijaæ, a Europejczyk s¹dzi przeciwnie. Otó¿ w tym wypadku
u pod³o¿a rozbie¿noci ocen jest w³anie wgl¹d w naturê krowy jako ¿ywej
istoty. Hindus uwa¿a, ¿e ka¿da ¿ywa istota ma w sobie co boskiego i dlatego
nale¿y j¹ szanowaæ, a Europejczyk patrzy inaczej na naturê wiata zwierzêcego. Rozbie¿noæ dotyczy tu w³anie poznania istoty danego bytu (w tym
wypadku stwierdzenia, czy krowa ma w sobie co boskiego czy nie). Rozbie¿noæ w ocenie krowy zniknê³aby, gdyby Hindus i Europejczyk doszli do
w³aciwego poznania istoty bytu o¿ywionego. Podobnie ma siê sprawa
w ocenie dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y. U róde³ rozbie¿noci w tej
sprawie s¹ ró¿nice w ocenie natury ludzkiego p³odu, w okreleniu rzeczywistego pocz¹tku cz³owieka.
Gdy natomiast mahometanin ocenia wielo¿eñstwo pozytywnie, a chrzecijanin negatywnie, to ta rozbie¿noæ ma swoje ród³o w ró¿nych punktach widzenia sensu i wartoci ma³¿eñstwa jako wspólnoty. Chrzecijanin zwraca
uwagê przede wszystkim na osobow¹ godnoæ kobiety i na dobro sakramentu; dla muzu³manina za te momenty nie wchodz¹ w rachubê; pod uwagê bierze on dobro samej wspólnoty rodzinnej, k³adzie nacisk na wzajemn¹ pomoc
kobiet w wychowaniu dzieci. Chrzecijanin dostrzega to tak¿e, lecz wszystko
podporz¹dkowuje godnoci kobiety i dobru sakramentu.
Ci, którzy z faktu rozbie¿noci ocen i s¹dów o wartoci czyni¹ argument
przeciwko samym wartociom jako obiektywnym kwalifikacjom przedmiotów, nie dostrzegaj¹, ¿e g³ówne – i najczêciej niepokonalne ród³a rozbie¿noci – le¿¹ nie w wartociowaniu, ale w postawach i zachowaniach po stronie podmiotu. S¹ to najczêciej lepota na wy¿sze wartoci moralnie donios³e
lub na niektóre wartoci moralne, utrwalone niew³aciwe postawy moralne,
pycha i ¿¹dza czy nonszalancka wola buntu przeciwko wy¿szym wartociom,
chêæ samowolnego ustanawiania kryteriów dobra i z³a moralnego czy uznawanie substytutów moralnych16 (na przyk³ad honoru za najwy¿sz¹ jakoæ
16
O substytutach i ich roli w ¿yciu moralnym por. D. von Hildebrand, Idolkult und Gotteskult,
Gesammelte Werke, t. VII, Regensburg 1974, s. 13-188.
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moraln¹). Jest faktem, ¿e ró¿nimy siê w ocenie wszelkich wartoci, moralnych za szczególnie, wcale jednak nie dlatego, ¿e wartoci nie maj¹ obiektywnego sensu po stronie przedmiotów, lecz dlatego, ¿e przede wszystkim nie
zawsze jestemy gotowi je uznaæ i zaakceptowaæ jako obiektywnie istniej¹ce
jakoci.
SUMMARY
The article deals with the topic of evaluating and statements about values. The author starts
from Hume who greatly influenced modern philosophy but omits detailed polemics with various
subjective attitudes which refer to Hume. The author concentrates on the analysis of evaluating
itself and on the character of assessments and judgements on values. He reveals that evaluating is
a complex emotional-cognitive process focusing on objects and discovering values as features of
those objects. When evaluating is correct then judgements passed according to it are true or false.
Evaluating is not only expression of subjective pleasant or unpleasant states.

Key words:
evaluating, assessment, values, axiology, ethics, Dietrich von Hildebrand
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Aksjologia René Le Sennea a aksjologia Józefa Tischnera
The Axiology of René Le Senne and the Axiology of Józef Tischner

Aksjologia René Le Sennea nale¿y do jednego z trzech nurtów aksjologii, które powsta³y na prze³omie XIX i XX wieku. Najbardziej znan¹ jest
aksjologia fenomenologiczna. Mniej znan¹, choæ równie wa¿n¹ i interesuj¹c¹
jest aksjologia badeñskiej szko³y neokantyzmu. Le Senne wraz Louisem Lavellem stworzyli natomiast aksjologiê w ramach francuskiej filozofii ducha1.
René Le Senne, francuski filozof, moralista i psycholog urodzi³ siê 8 lipca 1882 roku w Elbeuf-sur-Seine. W latach 1896-1899 ukoñczy³ Liceum Condorceta w Pary¿u, gdzie jego profesorem filozofii by³ Jules Lachelier. Do
1903 roku przygotowywa³ siê do konkursu do LEcole Normale m.in. pod
kierunkiem Léona Brunschvicga. W 1906 roku ukoñczy³ LEcole Normale
i uzyska³ agregacjê filozoficzn¹. Do 1914 roku by³ nauczycielem filozofii
w liceum w Chambéry. W tym samym roku zosta³ zmobilizowany. W 1915 roku na skutek choroby zosta³ ewakuowany i skierowany do s³u¿b pomocniczych. W 1917 rozpocz¹³ ponownie nauczaæ w liceum Thieres de Marseille,
a¿ do roku 1923. W latach 1923-1925 uczy³ w liceach paryskich, Condorceta
i Victor-Duruy, gdzie jego uczennic¹ by³a m.in. Simone Weil, a w latach
1925-1929 w klasie filozoficznej liceum Louis-le-Grand i Condorceta.
W 1925 roku opublikowa³ Introduction à la philosophie. W 1931 roku obro1
Artyku³ jest czêciowo oparty na T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, t. 1: Filozofia ¿ycia,
Pragmatyzm, Filozofia ducha, Kraków 2009, t. 2: Neokantyzm, Filozofia egzystencji, Filozofia dialogu, Kraków 2009.
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ni³ doktorat na podstawie rozprawy Le Devoir i rozprawy uzupe³niaj¹cej Le
Mensogne et le Caratère. W latach 1931-1941 wyk³ada³ w lEcole Normale
Supérieure de Sèvres. W 1934 roku we wspó³pracy z Louisem Lavellem za³o¿y³ seriê „Philosophie de l’Esprit”. W tym samym roku opublikowa³ Obstacle et valeur. W latach 1942-1952 by³ profesorem Sorbony. Pocz¹tkowo
jako wyk³adowca psychologii pedagogicznej bez katedry, nastêpnie profesor
tytularny psychologii pedagogicznej, a od 1949 roku profesor tytularny filozofii moralnej. G³osi³ wiele wyk³adów gocinnych zagranic¹: m.in. w Lozannie, Zurichu, Lundzie, Najmehen, Brukseli, Neapolu, Kopenhadze. W 1942 roku wyda³ Traité de morale générale, a w 1945 roku Traité de caractériologie.
W 1947 roku uzyska³ doktorat honoris causa uniwersytetu w Louvain.
W 1948 roku zosta³ wybrany na cz³onka Akademii Nauk moralnych i politycznych. W 1951 roku otrzyma³ Legiê Honorow¹. By³ cz³onkiem wielu zagranicznych akademii, a w latach (1952-1953) prezydentem Institut Inernational de Philosophie, delegatem rz¹du francuskiego na miêdzynarodowe konferencje o kulturze. W 1951 roku wyda³ La destinée personelle. W 1952 roku
przeszed³ na emeryturê. Zmar³ w Pary¿u 1 padziernika 1954 roku. Ksi¹¿ka
La découverte de Dieu ukaza³a siê ju¿ po jego mierci (1955).
Aksjologia LeSennea jest cile zwi¹zana zarówno z jego koncepcj¹
cz³owieka jak i Boga. Cz³owiek jest, z jednej strony, okrelony przez charakter i sytuacje, z drugiej jednak d¹¿y ostatecznie do bycia sob¹ (soi). Soboæ
(soi) jest z kolei wynikiem relacji do wartoci. Soboæ nazywa Le Senne tak¿e osobowoci¹. Jest ona kszta³towana przez wartoci. Jest wartoci¹ indywidualnego ludzkiego bytu, jego wymiarem aksjologicznym. Osobowoæ to oryginalnoæ i szlachetnoæ indywidualnoci. Na pytanie: kim jest cz³owiek?, Le
Senne odpowiedzia³: cz³owiek to ja, które w sytuacji okrelonej przez jego
przyrodzony charakter […] czyni siê indywidualnoci¹, która manifestuje jego
osobowy los2. Le Senne odró¿nia indywidualnoæ (moi) od osobowoci (soi).
Jeli w okrelonej ju¿ indywidualnoci (ja okrelonym  moi) wyra¿a siê
byt (to kim jestem), to w osobowoci zawiera siê wci¹¿ otwarta powinnoæ
(soboæ  soi). W relacji miêdzy ja okrelonym (moi) i soboci¹ (soi) poredniczy ja nieokrelone (je). Ja nieokrelone jest centrum porednicz¹cym
miêdzy bytem (ja okrelonym) i powinnoci¹ (soboci¹). Rozdwiêk miêdzy bytem i powinnoci¹ oznacza, ¿e ja wci¹¿ jeszcze nie jest sob¹. Koncepcja Le Sennea sytuuje siê zatem pomiêdzy radykalnym naturalizmem
(przyrodniczym determinizmem) a idealistycznym angelizmem. Jeli naturalizm twierdzi, ¿e cz³owiek nie ma ¿adnej w³adzy nad sob¹, gdy¿ jest ca³kowi2

R. Le Senne, La destinée personelle, Paris 1951, s. 23.
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cie przyrodniczo uwarunkowany, angelizm przeciwnie, ¿e ma on ca³kowit¹
w³adzê nad sob¹. Cz³owiek wed³ug Le Sennea nie jest ani ca³kowicie za siebie nieodpowiedzialny, ani ca³kowicie odpowiedzialny3. Tak¹ koncepcjê nazywa on ambiwersywn¹.
Odpowiadaj¹c na pytanie: kim jest cz³owiek? trzeba tak¿e wyjæ od matrycy. T¹ matryc¹, w której ka¿dy rodzi siê do dowiadczenia swej egzystencji jest wed³ug Le Sennea Duch. Zanim jestemy duchami ludzkimi, jestemy Duchem4. Duch ma dwa wymiary: przedmiotowy i podmiotowy. Jako
duch przedmiotowy
jest relacj¹, nieokrelenie zró¿nicowan¹, wszelkich dowiadczeñ, minionych lub mo¿liwych, koniecznych i przewidywalnych lub nieoczekiwanych [ ] Wraz z dowiadczeniem duch oscyluje miêdzy sytuacj¹ okrelon¹, w której wszystko bêdzie mu
wy³¹cznie dane, i inn¹, gdzie wszystko bêdzie przez niego wy³¹cznie tworzone5.

Jako duch podmiotowy jest jedno-wieloci¹. Jak u Hegla, jest jednoczenie syntez¹ i rozdzieleniem Ducha Absolutnego i duchów skoñczonych. Le
Senne nazywa to koncepcj¹ podwójnego cogito. Jedno cogito jest skoñczone
(je) i jest ich wiele, drugie jest nieskoñczone (Je) i jest jedno. Nieskoñczone
Cogito nazywa czêsto tak¿e Absolutem, Duchem, ¯yciem lub Jedni¹ (l’Un).
Ja jest zatem nie tylko odniesione do samego siebie, lecz tak¿e do Ja absolutnego. Zwi¹zek miêdzy cogito skoñczonym i nieskoñczonym jest taki, ¿e nie
istniej¹ one bez siebie. Nie ma cogito skoñczonego bez nieskoñczonego, podobnie jak nieskoñczonego bez skoñczonego. Duch jest transcendentny
w nas, w ³onie naszej immanencji6. Absolut jest jednoczenie extra- i intratranscendentny. Ducha mo¿emy dowiadczyæ tylko wewn¹trz ducha.
Tak rozumiany Absolut jako jedno-wieloæ (ja i Ja) nie jest jednak Bogiem. Pojêcie Boga pojawia siê u Le Senne,a dopiero w metafizyce i aksjologii. Dlatego sw¹ metafizykê nazwa³ aksjologiczn¹, by odró¿niæ j¹ od metafizyk klasycznych. Klasyczna metafizyka „d¹¿y do sprowadzenia Boga do idei
Boga, podobnie, jak d¹¿y do sprowadzenia bytu do jego zasad7. Taka idea
jest jedynie abstrakcj¹. Poznanie Boga przez jego ideê jest poznaniem analitycznym, dlatego religia ma racjê, wed³ug Le Sennea, wystêpuj¹c przeciw
metafizyce, kiedy wymaga, by ¿ywy Bóg by³ odczuwany w sercu (Pascal).
Por. tego¿, La caratériologie, les valeurs et la diversité européenne, Nancy 1952, s. 5.
Por. tego¿, La destinée personelle, s. 9.
5
Ten¿e, Philosophie et Spiritualism, „Revista de Filosofie” 1935 nr 2 (Bukareszt), cyt. za:
A.A. Devaux, Le Senne ou le combat pour la spiritualisation, Paris 1968, s. 127-128.
6
R. Le Senne, Introduction à la philosophie, Paris 1925, s. 95.
7
Tam¿e, s. 304.
3
4
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Analiza jest jedynie poznaniem przygotowawczym i niewystarczaj¹cym.
Idea Boga nie jest Bogiem, ani konkretnym poznaniem Boga; wskazuje ona
kierunek ku Bogu”8. Wiê z Bogiem mo¿liwa jest wed³ug Le Sennea nie
w poznaniu, lecz jedynie w etycznym dzia³aniu, którego celem jest wartoæ.
Skoro idea Boga nie jest Bogiem, trzeba wznieæ siê z poziomu refleksji na
poziom dzia³ania. Prawdziwe dowody na istnienie Boga s¹ moralne: ateista,
który jest moralny implikuje istnienie Boga9. Pisa³: Poznaæ Boga, to nie
znaczy myleæ go poprzez najbardziej abstrakcyjne definicje, lecz usi³owaæ
sympatyzowaæ z jego twórcz¹ moc¹10. Tak przedstawi³ swój „Brewiarz
metafizyki aksjologicznej”: 1. W mierze w jakiej dzia³amy, dzia³amy dla celu;
2. Wszelki cel jest stosunkiem miêdzy wartoci¹, która czyni go godnym, by
za nim pod¹¿aæ i sytuacj¹, z której bierze on swe okrelenie; 3. Wszelka wartoæ istnieje po to, aby nas zaspokoiæ; 4. Ka¿da wartoæ ma dwie twarze: jedn¹ ogl¹da Absolut, który uczyni³ j¹ wartoci¹, druga zwrócona ku nam, jest
okrelona; 5. Okrelenie ka¿dej wartoci, rozumianej jako negacja [wszelkie
okrelenie jest zaprzeczeniem], jeli siê mu podporz¹dkujemy, przekszta³ca
nasze przywi¹zanie do wartoci w fanatyzm (artysta wymiewa moralistê,
mêdrzec ignoruje mi³oæ itp.); 6. Jeli chcemy obroniæ siê przed fanatyzmem,
uznaj¹c solidarnoæ wartoci, musimy kierowaæ siê poza wartoci okrelone,
zhumanizowane, ku Wartoci niepodzielnej i nieskoñczonej, wartoci absolutnej. 7. Wartoæ najwy¿sza jest transcendentna dla naszego ludzkiego dowiadczenia. 8. Poza spe³nianiem wartoci okrelonych cz³owiek powinien szukaæ
pog³êbienia i powiêkszenia swej jednoci z Wartoci¹ absolutn¹; 9. ¯ycie
metafizyczne jest zaporedniczone przez doktryny metafizyczne; 10. Istnieje
wiêc miejsce, poza metafizykami doktrynalnymi, dla metafizyki egzystencjalnej, której celem by³oby danie do dyspozycji cz³owiekowi dialektyki korzystnej do osi¹gniêcia ruchu ku Absolutowi11.
Metafizyka duchowa Le Senne’a konstytuuje siê zatem jako aksjologia.
W niczym nie przypomina ona jednak klasycznych aksjologii, z ich hierarchi¹ wartoci, kryteriami itp. Le Senne stwierdza jedynie, ¿e wartoci kieruj¹
naszym myleniem i dzia³aniem. Ukazuj¹ siê temu, kto je tworzy lub wartociuje. S¹ one obiektywne, gdy¿ wyp³ywaj¹ z jednego ród³a Wartoci. Wartoæ nie zale¿y od nas. Od nas zale¿y jedynie aktualizacja wartoci w dowiadczeniu12. W opozycji do okrelenia (determinacji) wartoæ jest atmosfeTam¿e.
R. Le Senne, Le Devoir, Paris 1930, s. 384.
10
Ten¿e, Introduction à la philosophie (1925), s. 302.
11
Por. tego¿, La découverte de Dieu, Paris 1955, s. 151-163.
12
Por. tego¿, Introduction à la philosophie (1925), s. 362.
8
9
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ryczna. Jest atmosferyczna, poniewa¿ nie jest z³o¿ona czêci, nie zamykaj¹
jej ¿adne kontury. Jest to atmosferycznoæ duchowa. To, ¿e wartoæ jest atmosferyczna, dowodzi tego dowiadczenie. Gdzie mo¿na zlokalizowaæ dobroæ, szlachetnoæ, szczeroæ? Nauka, która zmierza od determinacji do determinacji nie znajduje ich nigdy na swojej drodze. Czy mogê zmierzyæ smutek, który wywo³uje we mnie pejza¿? Ca³e moje dowiadczenie jest przez
niego przenikniête.
Bóg musi byæ, aby istnia³a wartoæ13. Wartoci jest wiele. Ka¿da z nich
mówi nam o Bogu, ale niekoñczona Wartoæ jest jedna. T¹ nieskoñczon¹
Wartoci¹ jest Bóg. Jak ju¿ wspomnia³em, Le Senne odró¿nia Absolut od
Boga. Absolut (Ja) staje siê Bogiem w mierze, w jakiej ofiarowuje siê nam
jako nieskoñczenie upragniony (co zachodzi zawsze) i jako przyjmowany (co
nie zachodzi zawsze). Jako Wartoæ Absolutna Bóg nie jest to¿samy z Ja,
gdy¿ Ja Absolutne, podobnie jak ja ludzkie jest nieokrelone. Ja jest jedynie
dusz¹ Wartoci14. Bóg jest wiêc zarówno transcendentny, jak i immanentny,
obecny, jak i nieobecny. Obecny jest dla nas jako Bóg, nieobecny jest jako Ja
Absolutne.
Wartoæ ma zatem dla Le Senne’a charakter dialogiczny. Bóg jest jedynie
Bogiem w mierze, w jakiej jest chciany i mi³owany. Le Senne przytacza w tym
kontekcie zdanie Jules Lagneau: Dowodzimy sobie samym Boga urzeczywistniaj¹c Go. Tylko w relacji dialogicznej Absolut staje siê Bogiem dla nas.
Teologia Le Sennea jest teandryczna. Bóg traci wszelkie znaczenie, jeli oddziela siê od wiadomoci skoñczonych.
Kluczow¹ w metafizyce aksjologicznej Le Sennea jest relacja miêdzy
Wartoci¹ a Bytem. Pierwotny jest nie Byt, lecz Wartoæ. To nie Wartoæ jest
emanacj¹ Bytu, lecz Byt emanacj¹ Wartoci. Aksjologia lub metafizyka wartoci poprzedza wiêc ontologiê lub metafizykê bytu15. Le Senne wyra¿a siê
w sposób paradoksalny, ¿e Byt Boga i wszelki byt jest po to, by pokazaæ, ¿e
Wartoæ jest twórcza. Sam byt jest obojêtny na wszystkie wartoci. Bóg nie
dlatego jest Bogiem, ¿e jest (pe³ni¹ istnienia  summum esse), lecz ¿e jest
Bogiem (Wartoci¹). Akcent pada zatem nie na istnienie, lecz Wartoæ. Le
Senne argumentuje swoje stanowisko twierdz¹c, ¿e nie mo¿na stawiaæ bytu
przed wartoci¹, nie dyskredytuj¹c wartoci, których jeszcze nie ma. Uprzywilejowaæ byt, to uprzywilejowaæ w dowiadczeniu przestrzeñ, a zdyskredytowaæ czas. Usuwaj¹c ró¿nicê miêdzy przesz³oci¹ a przysz³oci¹ [ ], usuTen¿e, Obstacle et valeur, Paris 1934, s. 243.
Por. tam¿e, s. 111.
15
Tam¿e, s. 248.
13

14
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wacie ludzkie dzia³anie wraz z zawart¹ w nim wolnoci¹, a usuwaj¹c je, usuwacie samego cz³owieka16.
Relacja miêdzy ja skoñczonym i Ja absolutnym, miêdzy cz³owiekiem
jako twórc¹ wartoci i Bogiem jako ich ród³em, nie ma u Le Sennea charakteru panteistycznego, gdy¿ oparta jest na radykalnej wolnoci. Wolnoæ spe³nia funkcjê porednicz¹c¹. Jej najwy¿szym celem jest poredniczyæ miêdzy
transcendencj¹ Boga w stosunku do mnie i Jego immanencj¹ we mnie17.
Tak¿e wartoæ jako wartoæ mo¿e byæ uznana tylko przez wolnoæ, a wolnoæ
spe³nia siê w wartoci. Wolnoæ jest nam dana dla dobra, lecz nie ma dobra
inaczej jak przez wolnoæ18.
S¹dzê, ¿e wa¿nym ustaleniem Le Sennea jest wskazanie na Boga jako
ród³o wartoci. W ten sposób unika on paradoksu w jaki popada aksjologia
neobadeñska Wilhelma Windelbanda czy Heinricha Rickerta. Obydwaj pozostawali pod wp³ywem Hermanna Lotzego i jego kategorii Gelten. To wartoci gelten, s¹ wa¿ne i zobowi¹zuj¹. Chcia³bym tu skontrastowaæ pogl¹dy Le
Sennea z Rickertem. Sa one bowiem sobie bliskie pod wzglêdem rozwi¹zañ.
Ró¿ni¹ siê jednak zasadniczo w jednej istotnej kwestii. Tak¿e wed³ug Rickerta wartoci znajduje siê ponad bytem. Oznacza to dla Rickerta, ¿e nie istniej¹, maj¹ natomiast wa¿noæ, obowi¹zuj¹.
Wiemy, ¿e pojêcie istnienia (Existenz) nie jest jedynym, któremu mo¿emy co podporz¹dkowaæ. Obok niego, poza nie-czym (Nich-Etwas) lub nicoci¹ (Nichts), jest
jeszcze innego rodzaju pojêcie tego co nie-istnieje (Nicht-Existieren), jest to wartoæ19.

Nierzeczywisty wiat wartoci i powinnoci jest w stosunku do wiata rzeczywistoci nadrzêdny. A wiat rzeczywisty jest zakotwiczony w wiecie
wartoci i powinnoci. Tê wy¿szoæ powinnoci nad bytem odnalaz³ Rickert
nie tylko u Lotzego, lecz przede wszystkim u Platona, w jego wy¿szoci dobra nad bytem. W tym kontekcie, nie bez wp³ywu Emila Laska, mówi³
o dwóch wiatach: bytuj¹cym i obowi¹zuj¹cym20. Rickert zada³ w ten sposób
najwiêkszy cios niebezpiecznej dla kultury filozofii ¿ycia: to nie ¿ycie jest
podstaw¹ wartoci, lecz odwrotnie, wartoæ jest podstaw¹ ¿ycia.
Stajemy zatem wed³ug Rickerta przed problemem jednoci dwóch wiatów, dwóch królestw: sensu i bytu, wartoci i rzeczywistoci, tego, co immanentne i tego, co transcendentne. Pojêciowo wykluczaj¹ siê one nawzajem.
Tam¿e, s. 247.
Tam¿e, s. 213.
18
R. Le Senne, Introduction à la philosophie (1925), s. 264.
19
H. Rickert, Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie, Freiburg 1892, s. 260, t³um. M. Szulakiewicz, w: Filozofia w Heidelbergu, Rzeszów 1995, s. 105.
20
Tego¿, Gegenstand der Erkenntnis, s. IX.
16
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St¹d te¿ tego dualizmu ¿adna filozofia nie przezwyciê¿y, tak¿e poprzez pojêcie autonomicznego uznania wartoci. Jak dwa te królestwa staj¹ siê jednoci¹, tego nigdy
nie zrozumiemy. Mianowicie, nie da siê zaprzeczyæ, ¿e ta jednoæ istnieje, poniewa¿
bez niej wszelkie poznanie nie mia³oby sensu, ale pozostanie ona na zawsze zagadk¹, cudem, który drwi sobie z wszelkiego wyjanienia21.

Jedynym sposobem w jaki mo¿emy po³¹czyæ te dwa królestwa jest uznanie
wartoci ze wzglêdu na wartoæ. Uznanie jest autonomiczne, a wiêc
w praktycznym znaczeniu s³owa wolne.
Za pomoc¹ pojêcia wolnego uznania powinnoci ze wzglêdu na powinnoæ, wartoci
ze wzglêdu na wartoæ, psychologia transcendentalna buduje most pomiêdzy dwoma
rozdzielonymi przez logikê transcendentaln¹ wiatami. Jako praktycznie wolne
istoty i tylko jako takie, bierzemy we w³asne posiadanie wiat wartoci22.

Ostatecznie Rickert rozró¿ni³ trzy królestwa: przedmiotów rzeczywistych
(fizycznych i psychicznych), nierzeczywiste królestwo transcendentnego
sensu, czyli wiat wartoci, które nie s¹ rzeczywiste, ale obowi¹zuj¹ (gelten)
i trzecie, ³¹cz¹ce je królestwo porednie, królestwo immanentnego sensu,
powinnoci. Nale¿¹ do niego sensy aktów, w których podmiot odnosi siê do
wartoci23.
To, co dla Rickerta nie istnieje, a obowi¹zuje, Le Senne uto¿samia z Bogiem. Owa tajemnicza wartoæ, która nie istnieje, a obowi¹zuje jest Boskim
ród³em wszelkiego istnienia.
Istnieje zdumiewaj¹ce podobieñstwo pewnych w¹tków w aksjologii Tischnera i Lesenne’a. Chcia³bym tu wskazaæ na trzy. Pierwszy dotyczy relacji
miêdzy wartoci¹ bytem. Dla Tischnera Bóg jest tym, ponad którego nie da
siê pomyleæ nic lepszego. Bóg jest najwy¿szym Dobrem:
[ ] tym, ponad co niczego wiêkszego nie mo¿na pomyleæ, jest absolutne Dobro.
Czy absolutne Dobro mo¿e nie istnieæ? Dobro niejako samo przez siê domaga siê zaistnienia. Absolutne Dobro domaga siê zaistnienia w sposób absolutny. To, co domaga siê zaistnienia w sposób absolutny, nie mo¿e nie zaistnieæ24. Istnienie wyp³ywa
zatem z samej natury Dobra. Bóg nie dlatego jest absolutnym Dobrem, absolutn¹
wolnoci¹ i wiadomoci¹, ¿e istnieje w sposób absolutny, lecz dlatego istnieje
w sposób absolutny, ¿e jest absolutnym Dobrem, absolutn¹ wiadomoci¹ i wolnoci¹25.
Tego¿, Zwei Wege der Erkenntnistheorie. Transzendentalpsychologie und Transzendentallogik, Kant-Studien 1909, nr 14, s. 222.
22
Tam¿e, s. 221.
23
Tam¿e, s. 198
24
J. Tischner, Spór o istnienie cz³owieka, Kraków 1998, s. 270.
25
Tam¿e, s. 272.
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Ontologiê Boga poprzedza zatem jego agatologia.
Drugi w¹tek dotyczy relacji miêdzy dobrem i wolnoci¹. Wed³ug Le Senne’a wolnoæ jest nam dana dla dobra, lecz dobra nie mo¿na osi¹gn¹æ inaczej
jak przez wolnoæ. Dla Tischnera natomiast wolnoæ jest sposobem istnienia
dobra. Dobro nie istnieje zatem bez wolnoci, a wolnoæ bez dobra.
Trzeci wspólny w¹tek to relacja jaka u Le Sennea zachodzi miêdzy wartoci¹ absolutn¹ a wartociami okrelonymi. ¯adna z wartoci okrelonych nie
wyczerpuje wartoci absolutnej. Jako okrelona jest zawsze jej negacj¹. Wartoci okrelone wyra¿aj¹ zatem dramat, który za Tischnerem mo¿na by okreliæ jako dramatyzm aksjologiczny. Wartoci, jak stwierdza Le Senne, s¹ bipolarne. Ka¿dy rodzaj sprawiedliwoci zacieniony jest jak¹ niesprawiedliwoci¹, dobro z³em. Tê bipolarnoæ okrela Le Senne za pomoc¹ metafory muru,
który odgradza, lecz jednoczenie zamyka. Podobne dramatyczne napiêcie
odnajdujemy u Tischnera w relacji miêdzy aksjologicznym ja uniwersalnym
a ja konkretnym. Ja aksjologiczne jest tym pojêciem, z którego daj¹ siê wywieæ wszystkie inne pojêcia ja26. Ja aksjologiczne jest transcendentne, irrealne, lecz jednoczenie indywidualne. Tutaj interesuje nas przede wszystkim indywidualny, osobowy wymiar owego ja.
Indywidualnoæ tê podkrela s³ówko moje, które stosujemy niekiedy dla jego dookrelenia. Moje ja jest jedno, niepowtarzalne, inne ni¿ ja aksjologiczne drugiego
cz³owieka. Ani cenniejsze, ani mniej cenne, po prostu inne, jak inne jest piêkno dwu
obrazów jednego i tego samego przedmiotu malowanego przez dwu mistrzów. Ogólna mo¿e byæ tylko idea ja. Samo ja nie jest jednak ide¹27.

Dramatyzm etyczny wyp³ywa z napiêcia miêdzy irrealnym i transcendentnym
wymiarem ja aksjologicznego, a jego wymiarem indywidualnym. ¯aden
kszta³t aksjologiczny jaki kto nadaje swemu ja nie jest ostateczny, nie wyczerpuje wszystkich jego mo¿liwoci.
Proces urealnienia rozgrywa siê w nastroju, którego w³aciwoci¹ jest pewna szczególna dwoistoæ. Z jednej strony towarzyszy mu wiadomoæ wzbogacania siê
o nowe perspektywy urzeczywistnieñ aksjologicznych. [ ]. Z drugiej jednak strony
towarzyszy mu wiadomoæ nieodwo³alnego zatrzaniêcia siê innych horyzontów
aksjologicznych i bezpowrotnego zubo¿enia. [ ] Stoj¹ce w samym rodku tej
dwoistej nastrojowoci egzystencjalnej ja aksjologiczne nie zna pe³nej wygranej, chocia¿ pe³nej wygranej pragnie. Poprzez ca³y ci¹g procesu urealnienia niesie ono
w sobie nieokrelone uczucie goryczy, którego rdzeniem jest pamiêæ o tych bezpowrotnych zubo¿eniach28.
26
27
28

Por. J. Tischner, Impresje aksjologiczne, Znak 1970 nr 188-189, s. 205.
Tam¿e, s. 216.
Tam¿e, s. 218.
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Indywidualny, osobowy wymiar aksjologicznego ja znajduje siê zatem
zawsze w sytuacji dramatycznej: na ka¿dej wybranej przezeñ drodze aksjologicznej samorealizacji k³ad¹ siê zawsze cieniem drogi niewybrane. To dlatego, pisze Tischner, ¿e usi³ujemy zracjonalizowaæ sobie to dowiadczenie dramatu uprawiamy prywatne mitologie. „Cz³owiek opowiada swój mo¿liwy los,
gdyby by³ postawiony w innym wiecie i wród innych przypadków. Prywatne mitologie zaczynaj¹ siê zazwyczaj od s³ów: Gdyby stosunki inaczej siê
u³o¿y³y, by³bym dzisiaj . Przegrani snuj¹ w ten sposób pociechy po klêskach, a zwyciêzcy konstruuj¹ marzenia o jeszcze wiêkszych triumfach.
Dajcie nam inny wiat  mówi¹ ludzie w prywatnych mitologiach  a poka¿emy
wam inn¹ wersjê samych siebie. Poprzez prywatne mitologie ods³ania siê radykalnie fundamentalna kondycja aksjologicznego ja  jego irrealnoæ i jego transcendencja29.

Dramat ja aksjologicznego polega zatem na tym, ¿e nie mo¿e siê ono spe³niæ.
Parafrazuj¹c fragment wiersza Lemiana, otwieraj¹cego Impresje aksjologiczne, pisze Tischner: cz³owiek jest modlitw¹, która wbrew samej sobie
spe³niæ siê nie jest w stanie30.
SUMMARY
The article deals with the philosophy of Le Senne in which man is determined by character
and by values. The self results from relation to values. Cognition of God does not create conceptual
metaphysics, but it is human act directed to the value. The author claims that Le Senne’s metaphysic
is the axiology but without the hierarchy of values and criteria. The source of value is God who is
not summum esse but Value. For Le Senne value and not being is a priority. That is the one
of many similarities to Tischner’s philosophy.

Key words:
Le Senne, Tischner, Rickert, agathology, phenomenology, axiology, ethics, values, self, I, God
29
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Tam¿e, s. 219.
Tam¿e.
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OSOBA I WARTOCI
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 8, POZNAÑ 2011
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

KRZYSZTOF STACHEWICZ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Józefa Tischnera mylenie wed³ug czy przeciw wartociom?
Józef Tischners Thinking According or Against Values?

Tytu³owe pytanie jest zdecydowanie czym wiêcej ni¿ retoryczn¹ prowokacj¹, choæ tak¹ mo¿e siê pocz¹tkowo wydawaæ. Wszak ju¿ tytu³ jednej
z najwa¿niejszych ksi¹¿ek Józefa Tischnera  czêsto reklamowanej na rynku
wydawniczym jako jedna z najwa¿niejszych polskich ksi¹¿ek filozoficznych
dwudziestego wieku  zdaje siê jednoznacznie udzielaæ odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tego wyst¹pienia. Tradycja fenomenologiczna, z której wyszed³ Tischner  jego pierwszym mistrzem filozoficznym by³ Ingarden,
pod którego kierunkiem przygotowa³ pracê doktorsk¹, powiêcon¹ koncepcji
ja transcendentalnego u Husserla, a rozprawê habilitacyjn¹ napisa³ w duchu
twórcy fenomenologii  wyranie i naturalnie kierowa³a go ku aksjologicznemu opisowi rzeczywistoci. Wartoæ jawi³a siê bowiem fenomenologom
jako neutralna i czysto deskryptywna kategoria pojêciowa, doskonale kompatybilna z bezporednim dowiadczeniem wa¿noci, donios³oci, tego, co
jêzyk niemiecki wyra¿a s³owem Bedeutsamkeit. Wartoæ zdawa³a siê optymalnie oddawaæ istotê dowiadczenia tej donios³oci, wyra¿aæ j¹ i komunikowaæ innym. Jako kategoria etyczna jawi³a siê w funkcji swoistego petryfikatora ¿ywych treci dowiadczenia aksjomoralnego, gwarantuj¹c  w duchu
fenomenologicznej zasady zasad  egzystencjalno-dowiadczalny punkt wyjcia teorii etycznej i eo ipso jej niezale¿noæ od metafizyki oraz innych nauk,
tak filozoficznych, jak i spo³ecznych. Dowiadczenie etyczne jest intencjonalnym dowiadczeniem wartoci moralnych lub moralnie donios³ych. St¹d etyka w fenomenologii  u Edmunda Husserla, Maxa Schelera, Nicolaia Hart-
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manna, Dietricha von Hildebranda, Romana Ingardena, Hansa Reinera, Josefa Seiferta i wielu innych  przybiera³a, niezale¿nie od znacz¹cych i istotnych
ró¿nic, nieodmiennie charakter materiale Wertethik, a optyka aksjologiczna
jawi³a siê jako najbardziej adekwatna dla uchwycenia i opisu istoty cz³owieka i natury jego egzystencji, w tym tak¿e egzystencji moralnej.
Rozpatruj¹c problemy etyczne m³ody Tischner, w duchu fenomenologii,
odwo³ywa³ siê doæ bezkrytycznie do klasyki materialnej etyki wartoci,
w sposób szczególny do analiz Maxa Schelera, zawartych w Der Formalismus
in der Ethik und materiale Wertethik. Duch materialnej etyki wartoci jest
wyrany w jego ksi¹¿ce zatytu³owanej Etyka wartoci i nadziei, w wielu tekstach publikowanych pierwotnie w miesiêczniku Znak1 oraz w wyk³adach
uniwersyteckich wydanych niedawno w tomie pt. Etyka a historia2. „Kluczem
do etyki jest dowiadczenie wartoci”  pisa³3. Etykê okrela³ wrêcz jako teoriê cz³owieka, bêd¹cego tworzywem dla wartoci4. Warto podkreliæ, ¿e
Tischnerowskie mylenie wed³ug wartoci to mylenie w ¿ywiole aksjologii
wy³¹cznie fenomenologicznej, ca³kowicie abstrahuj¹cej od innych paradygmatów ogólnej teorii wartoci, jak choæby od neokantyzmu badeñskiego. Ten
jednoznacznie aksjologiczny obraz mylenia Tischnera ulega³ jednak z biegiem lat coraz wiêkszej komplikacji teoretycznej a¿ do wypowiedzi, stawiaj¹cych pod znakiem zapytania stosowanie strategii aksjologicznej na gruncie
etyki i filozofii cz³owieka. Podkrelanie wagi spotkania z drugim cz³owiekiem, operowanie kategori¹ dobra i dramatu powodowa³y w myleniu Tischnera rozliczne napiêcia, z których tylko czêciowo zdawa³ sobie sprawê.
I w³anie to sprawia, ¿e nasze tytu³owe pytanie jest nie tylko zasadne, ale trafia w bardzo istotny nerw mylenia filozoficznego Józefa Tischnera. Jednak
ten aspekt z zakresu historii polskiej filozofii najnowszej nie wyczerpuje, jak
mo¿na s¹dziæ, donios³oci poruszanego problemu. Zagadnienie aksjologicznego gruntowania etyki oraz wspó³czesnej wszechobecnoci frazeologii zwi¹zanej ze s³owem wartoæ, le¿y na przed³u¿eniu powy¿szego pytania, a donios³oci tych zagadnieñ przeceniæ siê nie da. Ta niebywa³a popularnoæ s³owa wartoæ nie tylko na gruncie filozofii, ale i teologii, nauk spo³ecznych,
a tak¿e w dyskursie publicznym i jêzyku potocznym, wymaga od filozofa podejrzliwoci, krytycyzmu i dystansu, a nie bezrefleksyjnej afirmacji. Przygoda Tischnera z myleniem wed³ug wartoci jest interesuj¹cym i istotnym przyPor. np. J. Tischner, Wartoci etyczne i ich poznanie, Znak 215, 1972, s. 629-646.
Por. ten¿e, Etyka a historia. Wyk³ady, opr. D. Kot, Kraków 2008, s. 329-493.
3
Ten¿e, Etyka wartoci i nadziei, w: D. v. Hildebrand, J.A. K³oczowski, J. Paciak, J. Tischner, Wobec wartoci, Poznañ 1982, s. 52.
4
Por. tam¿e, s. 55.
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czynkiem do tego ogólniejszego problemu i donios³ych z punktu widzenia
etyki fundamentalnej dyskusji wokó³ niego.
I. MYLENIE WED£UG WARTOCI
Pisa³ Martin Heidegger w Licie o humanizmie:
Mylenie pod³ug wartoci jest tu i wszêdzie najwiêkszym blunierstwem, jakie mo¿na pomyleæ przeciwko byciu. A wiêc myleæ przeciw wartociom wcale nie znaczy:
biæ w bêben na czeæ bezwartociowoci i marnoci bytu  znaczy ono: wbrew subiektywizacji bytu, która czyni z niego jedynie przedmiot, stawiaæ przed mylenie
przewit prawdy bycia5.

T³umacz tego tekstu na jêzyk polski, Józef Tischner, pocz¹tkowo zdecydowanie sprzeciwia³ siê obiekcjom Heideggera przeciw wartociom, nie widz¹c
zupe³nie racji, które kaza³y Heideggerowi u¿yæ mocnego okrelenia Blasphemie (blunierstwo) w odniesieniu do das Denken in Werten, choæ  jak postaram siê pokazaæ  stanowisko Heideggera posia³o w nim w¹tpliwoci, które
mia³y powoli, choæ zdecydowanie owocowaæ, zmieniaj¹c jego ogólne nastawienia metafilozoficzne. Raczej nieprzypadkowo, jako wyrany sprzeciw
wobec Heideggera, jeden ze swych znanych i niejako programowych tekstów
Tischner tytu³uje Mylenie wed³ug wartoci. Czas powstania tej rozprawy
(1978) oraz t³umaczenia Listu o humanizmie Heideggera (1976) jest zbie¿ny,
a zatem przypadkowoæ jest tu bardzo ma³o prawdopodobna. Póniej tytu³
tekstu przechodzi na g³ony tom Tischnera wydany w Znaku w roku 1982.
Zreszt¹ perspektywa aksjologiczna nadaje ton tak¿e jego wczeniejszej ksi¹¿ce pt. wiat ludzkiej nadziei, zawieraj¹cej artyku³y i szkice filozoficzne z lat
1966-1975, choæ autor nie u¿ywa tam sformu³owania mylenie wed³ug wartoci.
Pryzmat aksjologiczny Tischnerowskiego widzenia rzeczywistoci z tego
okresu oddaj¹ m.in. s³owa:
Aby zachowaæ siê w³aciwie w tym naszym ma³ym wiecie, musimy umieæ czytaæ
wartoci. Nie witamy siê z krzes³ami, nie usi³ujemy szukaæ dla siebie miejsca na
kolanach ludzi ju¿ siedz¹cych. Bez koniecznej potrzeby nie siadamy ty³em do kateM. Heidegger, List o humanizmie, t³um. J. Tischner, w: M. Heidegger, Znaki drogi, Warszawa 1999, s. 300. W tekcie oryginalnym zdania te brzmi¹ nastêpuj¹co: Das Denken in Werten ist
hier und sonst die grösste Blasphemie, die sich dem Sein gegenüber denken lässt. Gegen die Werte
denken, heisst daher nich, für die Wertlosigkeit und Nichtigkeit des Seienden die Trommel rühren,
sondern bedeutet: gegen die Subjektivierung des Seienden zum blossen Objekt die Lichtung der
Wahrheit des Seins vor das Denken bringen.
5
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dry. Nasz obecny wiat jest niew¹tpliwie wiatem jakich wartoci, a my w nim jestemy istotami czytaj¹cymi wartoci6.

wiat bez wartoci nie jest ju¿ wiatem cz³owieka7, st¹d aksjologia jawi
siê jako klucz hermeneutyczny do zrozumienia rzeczywistoci cz³owieka,
¿ycia i wiata. Wychowanie, nadzieja, wolnoæ, dowiadczenie Boga, rozwój
cz³owieka, mieræ, melancholia, praca, rzeczywistoæ piêkna i p³aszczyzny
obcowañ miêdzyludzkich  wiat cz³owieka nieodmiennie jest opisywany we
wczesnych tekstach Tischnera przy pomocy instrumentarium filozofii wartoci, a jawi¹ce siê problemy próbuje on stawiaæ i rozwi¹zywaæ aksjologicznie.
Wartoci w wiecie jego namys³ów filozoficznych by³y niew¹tpliwie kluczem
do zrozumienia cz³owieka, jego natury i istoty oraz stanowi³y przestrzeñ odpowiedzi na ród³owe pytanie etyki  jak ¿yæ? W tym okresie Tischner wypracowa³ sw¹ teoriê ja aksjologicznego jako najbardziej pierwotnego i ród³owego ja cz³owieka. Ja aksjologiczne stanowi irrealn¹ wartoæ. Pisa³:
Aksjologicznoæ owego Ja nie wynika z faktu realizacji (lub przynajmniej z decyzji
realizacji) wartoci pewnego typu i z jakiego ukwalifikowania go przez ju¿ zrealizowane wartoci, lecz polega na tym, ¿e aksjologicznoæ jest jego immanentn¹ rzeczywistoci¹8.

Ja aksjologiczne, bêd¹c wartoci¹ pozytywn¹ w absolutnym znaczeniu tego
s³owa, bytuje w stronê wartoci, wrêcz mo¿na powiedzieæ, ¿e irrealne ja aksjologiczne urealnia siê w ja spo³eczne dziêki realizacji wartoci przedmiotowych9. Partytur¹ bytowania ludzkiego s¹ w³anie wartoci, a cz³owiekowi
fundamentalnie chodzi w ¿yciu o ich realizacjê, bardziej ni¿ o w³asne bytowanie, a czasem nawet wbrew niemu10. W imiê wartoci cz³owiek potrafi rezygnowaæ ze swego ¿ycia, oddaæ je w s³u¿bie wartociom, a wiêc potrafi zaprzeczyæ jednej z najsilniejszych struktur instynktownych w³aciwych dla
wiata o¿ywionego.
Tischner zmierzy³ siê zatem pocz¹tkowo z krytyk¹ wartoci Heideggera
i jego ontologi¹ fundamentaln¹, wskazuj¹c¹ na zamkniêcie troski Dasein
w ramach w³asnego bycia. Wiele jego tekstów jest najczêciej nie wprost polemik¹ z Heideggerem, prób¹ wypracowania alternatywnej wizji bytu ludzkiego, w którym cz³owiek jest otwarty na drugiego, a partytur¹ jego ¿ycia s¹
J. Tischner, Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 1982, s. 483.
Por. tam¿e, s. 484.
8
J. Tischner, wiat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, Kraków 1992,
s. 173.
9
Por. tam¿e, s. 180.
10
Por. tam¿e, s. 200.
6
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materialne wartoci, istniej¹ce obiektywnie w sposób uporz¹dkowany i uhierarchizowany. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e polemika wprost Tischnera z tezami Heideggera by³a doæ ladowa i dotyczy³a niewielu tekstów niemieckiego
myliciela. A przecie¿ List o humanizmie, mówi¹cy o blunierczym wobec
bycia charakterze mylenia wed³ug wartoci to tylko jeden z nich, zawieraj¹cy zarzuty Heideggera wobec wartoci jako kategorii filozoficznej. Wydaje
siê jednak, jak zosta³o ju¿ zauwa¿one, ¿e echo zarzutów Heideggera mocno
utkwi³o w wiadomoci Tischnera, który pocz¹tkowo podj¹³ próbê ich uniewa¿nienia, polemiki z nimi, by jednak nastêpnie coraz bardziej zbli¿aæ siê do
stanowiska Heideggera w sprawie wartoci, choæ na innych ni¿ on drogach
mylowych, dowiadczeniowych i operuj¹c innymi uzasadnieniami.
II. MYLENIE WED£UG INNEGO I WED£UG DOBRA
Od koñca lat siedemdziesi¹tych w myleniu Tischnera wyranie nastêpuje proces coraz wiêkszego docenienia, niew¹tpliwie pod wp³ywem filozofii
dialogu, roli spotkania z drugim cz³owiekiem tak dla konstytuowania siê to¿samoci osobowej, jak i dla zaistnienia sytuacji moralnie powinnej, dla czucia wiata wartoci. Drugi cz³owiek otwiera perspektywê wartoci, jest kluczem do ich zrozumienia i prze¿ycia aksjologicznego. Pisa³ Tischner: „W etyce wartoci¹ jest drugi cz³owiek, wartoci¹ jestem ja sam i wartociami s¹
rozmaite p³aszczyzny obcowañ cz³owieka z cz³owiekiem11. Wra¿liwoæ personalistyczna fenomenologów, której przecie¿ odmówiæ im nie mo¿na  wszak
ju¿ w podtytule Der Formalismus Schelera czytamy: Neuer versuch der
Grundlegung eines ethischen Personalismus  by³a jednak podporz¹dkowana
nadrzêdnej kategorii dowiadczeniowej, jak¹ w tych wspó³rzêdnych teoretycznych pe³ni³a wartoæ. Cz³owiek to w perspektywie fenomenologicznej etyki wartoci jedna z wartoci moralnie donios³ych. Wartoæ ró¿na w stosunku
do przedmiotowych wartoci, ale ustawiana w szeregu z innymi jakociami
aksjologicznymi. Tischner ten porz¹dek odwraca³, podporz¹dkowuj¹c 
w sensie epistemicznym i egzystencjalnym  niejako wszystkie wartoci perspektywie drugiego cz³owieka, spotkania z nim. I w³anie taka perspektywa,
wybijaj¹ca na plan pierwszy cz³owieka i spotkanie z nim, nie mieci³a siê w
paradygmacie klasycznie rozumianej fenomenologicznej etyki wartoci. Dla
Schelera czy Hartmanna fundamentalny jest zwi¹zek cz³owieka z wartociami, zwi¹zek niezaporedniczony przez nic i przez nikogo, zwi¹zek fundowa11
J. Tischner, Etyka wartoci i nadziei, w: D. v. Hildebrand, J.A. K³oczowski, J. Paciak,
J. Tischner, Wobec wartoci, Poznañ 1982, s. 52.
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ny na absolutnym apriorycznym poznaniu, uchwytuj¹cym wartoæ w jej istocie. Wartoci domagaj¹ siê realizacji (cile mówi¹c realizacji swej materii)
i swój apel kieruj¹ w stronê cz³owieka, wyposa¿onego w swoisty  mówi¹c
jêzykiem Hartmanna – Wertorgan. Spotkanie z drugim cz³owiekiem nie jest
w takich perspektywach ¿adn¹ konstytuant¹ dowiadczeñ aksjomoralnych, nie
jawi siê jako konieczny warunek czucia wartoci, ich dowiadczania i odpowiadania na moment powinnociowy. Personalistyczno-dialogiczna perspektywa, któr¹ doæ radykalnie wprowadzi³ Tischner, odbiega zatem od tego klasycznego dla fenomenologów schematu aksjologicznego. Zdania:
Kluczem do aksjologii jest spotkanie z drugim12 lub: pierwotnym ród³em dowiadczenia etycznego nie jest prze¿ycie wartoci jako takich, lecz odkrycie, ¿e obok nas
pojawi³ siê drugi cz³owiek. Prawdziwym ród³em naszych etycznych dowiadczeñ
jest cz³owiek [ ]. To nie wartoci, to nie normy, nie przykazania s¹ pierwsze, ale
obecnoæ drugiego cz³owieka13

w tym schemacie nie mieszcz¹ siê zdecydowanie. Drugi jawi siê bowiem
w wietle cytowanych wypowiedzi jako warunek konieczny dostêpu do wiata
wartoci, jako ten, kto tworzy sytuacje moralne i moralnie donios³e, podczas
gdy w klasycznej Wertethik, jak ju¿ powiedziano, cz³owiek to jedna z wyró¿nionych, ale jednak wartoci, konstytuuj¹cych szeroki wiat aksjologiczny.
U Tischnera staje siê on swoist¹ metawartoci¹, warunkiem odkrycia uniwersum aksjologicznego. Zaznacza siê tu pewna wyrana paralela ze stanowiskiem
Emmanuela Levinasa, wyra¿onym choæby w ksi¹¿ce pt. Bóg, który nawiedza
myl, choæ paralela ta ma swoje oczywiste granice. Pisa³ Levinas:
Relacja, w której Ja spotyka Ty, jest ród³owym miejscem i ród³owym warunkiem
pojawienia siê etyki. Fakt etyczny niczego nie zawdziêcza wartociom, to wartoci
wszystko mu zawdziêczaj¹14.

Generalnie zreszt¹ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e spotkanie z myl¹ Levinasa powoduje doæ zdecydowane zmiany w myleniu Tischnera, wiele przewartociowañ teoretycznych. Poszukuj¹c tego, co pierwsze odkrywa on porz¹dek
g³êbszy, jak s¹dzi, od wartoci  ôü Üãáèüí, poziom Dobra. Pocz¹tkowo próbuje godziæ porz¹dek agatologiczny i porz¹dek aksjologiczny  szuka modelu ich uporz¹dkowania wzglêdem siebie, chc¹c najwyraniej usun¹æ jasno
rysuj¹ce siê napiêcie w wiecie jego myli, spowodowane zderzaniem siê
dwóch paradygmatów filozoficznych: fenomenologii i filozofii dialogu, filo12
13
14

J. Tischner, Mylenie , s. 489.
Tego¿, Etyka wartoci , s. 85.
E. Levinas, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 230.
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zofii wartoci i dialogicznie rozumianej filozofii dobra. W p³aszczynie agatologicznej cz³owiek dowiadcza, ¿e na poziomie faktycznym nie jest tak, jak
byæ powinno, ods³ania siê pewna negatywnoæ otaczaj¹cego go wiata. Dowiadczenie to mówi mu, ¿e jest co, czego nie powinno byæ, ¿e w wiat
ws¹czy³a siê jaka u³uda  rodzi to jak¹ formê buntu, który otwiera p³aszczyznê aksjologiczn¹. W dowiadczeniu aksjologicznym cz³owiek szuka konkretnego przeciwdzia³ania temu negatywnemu stanowi rzeczy, chce go zmieniæ, co naprawiæ, czemu zadoæuczyniæ. Pisa³ Tischner:
Dowiadczenie agatologiczne jest przede wszystkim dowiadczeniem ods³aniaj¹cym,
za dowiadczenie aksjologiczne dowiadczeniem projektuj¹cym. Dowiadczenie
agatologiczne dotyczy bycia w wietle dobra, dowiadczenie aksjologiczne dotyczy
wydarzeñ w wietle tego co wartociowe15.

Wydawa³o siê zatem, ¿e Tischner znalaz³ schemat takiego uporz¹dkowania,
a jednak czas pokaza³, ¿e on sam uzna³ go za niewystarczaj¹ce i szuka³ bardziej radykalnych rozwi¹zañ. W tym okresie Tischner zdecydowanie zacz¹³
te¿ dystansowaæ siê od problemów ontologii wartoci, na plan pierwszy wysuwaj¹c zagadnienie nie sposobu istnienia wartoci, lecz sposobu istnienia
cz³owieka wobec wartoci  czy cz³owiek realizuje czy sprzeniewierza siê
wartociom. Tischner zdawa³ siê dostrzegaæ ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, ¿e dobro  w przeciwieñstwie do wartoci  dla legitymizacji swej
wa¿noci moralno-etycznej nie wymaga ontologii. Mówi³:
Dobro nie wymaga ode mnie, abym akceptowa³ jego istnienie. Dobro wymaga ode
mnie, abym da³ chleb g³odnemu. Nawet je¿eli jest ono iluzj¹, to i tak nie wynika
z tego, ¿e nie powinienem dawaæ chleba g³odnemu  a zatem istnienie czy nieistnienie takiego bytu jak Dobro nie wp³ywa w ¿aden sposób na moje zachowanie wobec
drugiego cz³owieka16.

Problem relacji dobro  wartoæ okaza³ siê bardziej skomplikowany ni¿
pocz¹tkowo wydawa³o siê Tischnerowi. W ka¿dym razie z biegiem czasu
coraz wiêksz¹ rolê przywi¹zywa³ do kategorii dobra, rzadziej odwo³uj¹c siê
do jêzyka wartoci. Tischnerowski jêzyk agatologiczny, który swój teoretyczny zwornik znalaz³ w kategorii dramatu, zdecydowanie zacz¹³ wypieraæ jêzyk aksjologiczny. W Filozofii dramatu Tischner generalnie siê nim ju¿ nie
pos³ugiwa³. Dobro, prawda i piêkno  klasyczna trójca metafizycznych kategorii zdaje siê mu wystarczaæ, zreszt¹ dostrzega w duchu klasycznym ich jednoæ. Drugi cz³owiek, spotkanie z nim wypar³y wartoci.
J. Tischner, Mylenie ,, s. 490-491.
Ten¿e, Uprawiam filozofiê Dobra, w: Rozmowy o filozofii, red. A. Zieliñski, M. Bagiñski,
J. Wojtysiak, Lublin 1996, s. 261.
15

16
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Byæ istot¹ dramatyczn¹  pisa³  znaczy: prze¿ywaæ dany czas, maj¹c wokó³ siebie
innych ludzi i ziemiê jako scenê pod stopami. Cz³owiek nie by³by egzystencj¹ dramatyczn¹, gdyby nie te trzy czynniki: otwarcie na innego cz³owieka, otwarcie na scenê dramatu i przep³ywaj¹cy czas17.

O wartociach, aksjologicznej partyturze bycia cz³owiekiem nie ma tu ju¿
mowy. Dramat jako kategoria antropologiczna i etyczna wypar³ koniecznoæ
pos³ugiwania siê jêzykiem wartoci. Tischner zaczyna milczeæ o wartociach,
a w kolejnych tekstach zacznie o nich szcz¹tkowo mówiæ, ale ju¿ w wyranie
negatywnych kontekstach.
Rola drugiego jako Innego, spotkania z nim, odgrywa w myleniu Tischnera nieodmiennie fundamentaln¹ rolê: „Istnienie niesione przez innego jest
agatologiczne”18. Tischner by³ w pe³ni wiadomy napiêcia, jakie w jego myleniu wywo³ywa³y dwie kategorie: dobro i wartoæ, do czego jeszcze poni¿ej wrócimy. Natomiast zdaje siê, ¿e nie widzia³ napiêcia pomiêdzy innymi
kategoriami, którymi operowa³: wartoci¹ i spotkaniem, wartoci¹
i Innym. Przechodzi³ nad nim do porz¹dku dziennego, a zdaje siê, ¿e paradygmaty aksjologii fenomenologicznej i filozofii dialogu, z których pochodz¹ te dwa pojêcia, s¹ sobie w najbardziej fundamentalnym sensie obce. Czy
relacja etyczna jawi siê w bezporednim odniesieniu cz³owieka do drugiego
cz³owieka czy te¿ w odniesieniu do przedmiotowo rozumianych wartoci, nie
jest wszak kwesti¹ bez znaczenia. Jej rozstrzygniêcie wyznacza bardzo ró¿ne
rozumienie moralnoci oraz eo ipso biegunowo ró¿ne profile etyki. W pierwszym przypadku mamy wyranie dialogiczny charakter moralnoci i etyki,
w drugim monologiczny i egologiczny. To nie kwestia roz³o¿enia akcentów,
lecz diametralnie ró¿nych fizjonomii moralnoci i etyki. Zreszt¹ wyparcie, jak
wy¿ej sygnalizowano, wartoci poprzez dramat, którego nerwem jest otwarcie na innego cz³owieka, niejako naturalnie rozwi¹za³o w myleniu Tischnera
o cz³owieku owo napiêcie na korzyæ modelu dialogicznego i spotkaniowego. Ferment personalistyczny w filozofii Tischnera okaza³ siê zwyciêski
w stosunku do mylenia wed³ug wartoci.
III. MYLENIE PRZECIW WARTOCIOM?
Z biegiem czasu w myleniu Tischnera uwyrania³ siê narastaj¹cy zdecydowanie krytycyzm wobec wartoci jako kategorii filozoficznej. Jest to
wprost widoczne w Sporze o istnienie cz³owieka oraz w artykule lub notat17
18

Ten¿e, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Pary¿ 1990, s. 11.
Tam¿e, s. 66.
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kach do wyk³adów z po³owy lat dziewiêædziesi¹tych, a nie wprost w wielu
pónych tekstach, w których Tischner ca³kowicie rezygnuje z retoryki aksjologicznej na rzecz zupe³nie innego jêzyka, którego zaczyna wyranie poszukiwaæ i wypracowywaæ jego zrêby. Pos³ugiwa³ siê nim nawet w doranej publicystyce z lat dziewiêædziesi¹tych. ród³a do rekonstrukcji tego pónego
stanowiska Tischnera wobec wartoci s¹ bardzo szczup³e, st¹d  jak siê wydaje  czêste przechodzenie nad nimi komentatorów do porz¹dku dziennego
i bezkrytyczne operowanie has³em mylenia wed³ug wartoci jako cechy
charakterystycznej ca³ej filozofii Tischnera. Trzeba jednak, jak siê wydaje,
uwzglêdniæ te szczup³e ród³a do zmiany stanowiska Tischnera wobec mylenia w ramach filozofii wartoci.
W Sporze o istnienie cz³owieka pisa³ Tischner:
Odkryciu wymiaru uczestnictwa w dobru zagra¿a uprzedmiotowienie w wartoci. Od
d³u¿szego ju¿ czasu utrzymuje siê w filozofii d¹¿enie do zast¹pienia pojêcia dobra
pojêciem wartoci. Usi³uje siê w ten sposób przybli¿yæ dobro dowiadczeniu fenomenologicznemu. Czy jednak cel ten zosta³ osi¹gniêty? W istocie tym, co siê osi¹ga,
jest estetyzacja dobra: dobro sprowadzone do porz¹dku wartoci staje siê wartoci¹
estetyczn¹19.

Wartoci zatem zagra¿aj¹ czym bardzo niebezpiecznym, mianowicie zamian¹ uczestnictwa w dobru na uprzedmiotowienie w przedmiotach-wartociach,
przejciem z poziomu dialogicznej obecnoci na poziom intencjonalnego
uchwytywania, dowiadczenia przedmiotowego. W cytowanym fragmencie
Tischner stwierdza fiasko fenomenologicznego celu, jakim by³o przybli¿enie
cz³owiekowi dobra na drodze wartoci. Cel nie tylko nie zosta³ osi¹gniêty, ale
wygenerowa³ bardzo niebezpieczny trop uto¿samiania dobra z kategoriami estetycznymi. Zauwa¿my, ¿e estetyzacja dobra i egzystencji cz³owieka to jedna
z podstawowych idei wspó³czesnej etyki i antropologii postmodernistycznej.
Czy¿by zatem aksjologiczne ugruntowanie etyki poci¹ga³o za sob¹ postmodernistyczny wariant likwidacji etyki w jej klasycznym rozumieniu? Czy
estetyzacja ¿ycia z wszystkimi konsekwencjami teoretycznymi, a przede
wszystkim praktycznymi le¿y na przed³u¿eniu mylenia wed³ug wartoci? Tych
pytañ Tischner wprost nie stawia. Odnonie do estetyzacji dobra pisze jeszcze:
Wszystko zamyka siê w stwierdzeniu: to, co piêkne, jest dobre, i to, co dobre jest
piêkne. Absolut dobra staje siê absolutem piêkna. Absolut ten daje siê nastêpnie
uprzedmiotowiæ w dziele sztuki, a jeszcze bardziej w teorii przedmiotowego dzie³a sztuki20.
19
20

Ten¿e, Spór o istnienie cz³owieka, Kraków 1998, s. 177.
Tam¿e.
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Podobieñstwo tego opisu z rozumieniem ¿ycia jako dzie³a sztuki Michela
Foucault jest wyrane i wrêcz narzucaj¹ce siê. Tyle, ¿e Tischner postrzega
proces uprzedmiotowienia dobra w dziele sztuki jako wy-naturzenie dobra,
a dla postmodernizmu jest to w³anie jego uwolnienie spod dyktatu autorytetów i tradycyjnej moralnoci, jest procesem wartociowanym jak najbardziej
pozytywnie.
W pónym tekcie, byæ mo¿e notatkach do wyk³adu lub pe³niejszego artyku³u, pt. Tajemnica kilku pojêæ teatralnych Tischner sformu³owa³ szereg
innych, bardzo istotnych w¹tpliwoci przeciw myleniu wed³ug wartoci.
Czytamy tam m.in.:
S³owo wartoæ robi od niejakiego czasu doæ niezwyk³¹ karierê. Wszyscy mówi¹
o wartociach, a s¹ nawet tacy, którzy siêgaj¹ po przemoc, by broniæ nas przed agresj¹ wiata bez wartoci21.

Zauwa¿my: kariera wartoci jako pojêcia filozoficznego posiada krótk¹ historiê i jest doæ niezwyk³a. Rzeczywicie do wieku XIX mylenie filozoficzne czy etyczne doskonale radzi³o sobie bez wartoci, odwo³uj¹c siê do
dobra, cnoty etc., a dopiero jej dziewiêtnastowieczny transfer z mylenia ekonomicznego do filozofii okaza³ siê niezwykle rozwojowy. Dobro w myli
Platona to najwy¿sza idea, owietlaj¹ca cz³owieka i ujawniaj¹ca przed nim
prawdê i piêkno, wiec¹ca, mo¿na rzec, z góry. Pisa³ Tischner: Wartoci
pojawi³y siê dopiero wtedy, gdy zniknê³y dobra, a miejsce wiat³a z góry
zajê³y wiat³a z boku22. Zamiana wymiarów wertykalnych na horyzontalne
by³aby wiêc osiowym wskanikiem przejcia od etyki typu agatonicznego do
etyki aksjologicznej. Tischner w tym kontekcie przywo³uje nauki przyrodnicze, które, jego zdaniem, zredukowa³y wszystkie jakoci wiata do jednego
wymiaru, elementu  do przestrzeni. Muzyka sta³a siê okrelon¹ d³ugoci¹
fali, barwa inn¹ d³ugoci¹ fali, nawet smak miodu na jêzyku sta³ siê rodzajem
drgañ, pobudzaj¹cych zakoñczenia komórek nerwowych23. Protest przeciw
temu redukcjonizmowi przyszed³ ze strony zmys³owoci (szczególnie by³o to
widoczne w romantyzmie), która nie chcia³a daæ siê zamkn¹æ w kwantytatywnie rozumianej przestrzennoci, podlegaj¹cej mierzeniu, porównywaniu, obliczaniu. Zdaniem Tischnera, zmys³y w ten sposób bra³y odwet na rozumie.
Wartoæ by³aby wiêc zwi¹zana z bezporednioci¹, wra¿liwoci¹ na to, co
bezporednio, zmys³owo dane: piew ptaka, b³ysk wiat³¹ w oczach, p³acz
dziewczyny. Wartoci poci¹gaj¹ i odpychaj¹, zachwycaj¹ i budz¹ wstrêt.
Ten¿e, Tajemnica kilku pojêæ teatralnych, Tygodnik Powszechny 19, 11 maja 2008, s. 24.
Tam¿e.
23
Por. tam¿e, s. 25.
21

22
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Zmys³y, które to odkrywaj¹ s¹ genialne  genialnoæ zmys³ów to okrelenie S¸rena Kierkegaarda. I teraz wa¿ne s³owa Tischnera:
Wemy [ ] pod uwagê kogo takiego jak Matka Teresa. Czy jej dzie³o ma co
wspólnego z genialnoci¹ zmys³ów? Rzek³bym raczej: walcz¹c z nieszczêciami
tego wiata, Matka Teresa czyni dobrze. Wynika z tego: dobro jest jakby inne ni¿
wartoci. Mo¿e mniej bezporednie? Mo¿e mniej krzykliwe? Mo¿e skromniejsze?
Jego regu³y s¹ inne24.

Tak wiêc logika dobra i logika wartoci nie s¹ t¹ sam¹ logik¹. Mo¿na zatem
zaryzykowaæ tezê, ¿e aksjologiczne ugruntowanie etyki i stosowanie w niej
jêzyka wartoci heterogenizuje jej istotê, wprowadza obce jej regu³y, pochodz¹ce z przestrzeni zmys³owoci. St¹d zapewne, zdaniem Tischnera, bierze siê estetyzacja moralnoci w etyce wartoci. Odnonie do powszechnoci
jêzyka wartoci Tischner zauwa¿a z wyranym sarkazmem:
Nawet chrzecijanie broni¹ dzi wartoci chrzecijañskich. Nie widaæ jednak, by
co podobnego czyni³ w. Pawe³. Czy¿by wartoci chrzecijañskie by³y mu zupe³nie obce?25

Owszem, w swej ostatniej ksi¹¿ce pt. Drogi i bezdro¿a mi³osierdzia Tischner u¿ywa miejscami jêzyka wartoci, pisz¹c o Nietzschem i siostrze Faustynie, o resentymencie i tytu³owym mi³osierdziu. Czytamy, dla przyk³adu:
„Ka¿de Ja nosi ze sob¹ partyturê wartoci, wedle której gra swoje ¿ycie”26.
Wydaje siê to jednak uwarunkowane sytuacyjnie omawianym problemem
narzucaj¹cym wrêcz frazeologiê aksjologiczn¹.
Póny Tischner najwyraniej zatem zdecydowanie przechodzi³ z pozycji
mylenia wed³ug wartoci na pozycjê mylenia przeciw wartociom. Niew¹tpliwie swej nowej koncepcji nie zd¹¿y³ opracowaæ, zarysowuj¹c ledwie jej
kontury. Jego silne zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne oraz przedwczesna
mieræ uniemo¿liwi³y wypracowanie równie zwartego jak wczesny paradygmat mylenia w ¿ywiole wartoci paradygmatu mylenia agatycznego, przeciwstawianego myleniu wed³ug wartoci. Wszak zarzuty przeciw temu myleniu, wy¿ej zasygnalizowane, by³y zdecydowane i wyostrza³y siê w czasie.
Trudno przejæ nad nimi do porz¹dku dziennego, widz¹c w Tischnerze przedstawiciela fenomenologicznego mylenia wed³ug wartoci. Wydaje siê, ¿e
antyaksjologiczny duch Heideggera zacz¹³ jednak w Tischnerze zwyciê¿aæ.
Trop mylowy o agatologicznym wymiarze obecnym w istnieniu drugiego jest
24
25
26

Tam¿e.
Tam¿e.
Ten¿e, Drogi i bezdro¿a mi³osierdzia, Kraków 1999, s. 59.
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wzbogaconym o w¹tek dialogiczny tropem Heideggera mówi¹cym o byciu
jako przestrzeni wy-darzania siê prawdy, tak¿e prawdy dobra.
*
Analizuj¹c odchodzenie Tischnera od programu mylenia wed³ug wartoci wyranie dostrzega siê korelacjê czasow¹ tego oddalania z dystansowaniem siê wobec fenomenologii jako takiej, wobec programu Husserla, który
zapocz¹tkowa³ wielki ruch filozoficzny dwudziestego wieku27. Horyzont dowiadczeñ i namys³ów filozoficznych Tischnera kaza³ mu oddaliæ siê od programu klasycznej fenomenologii. Tischner wykaza³ siê zatem odwag¹ godn¹
filozofa i filozoficzn¹ odpowiedzialnoci¹ za prawdê, potrafi¹c porzucaæ modele i metody uznawane wczeniej za optymalne i s³uszne. W 1974 roku
w redakcji Znaku mówi³:
Funkcj¹ filozofii jest radykalne zapytywanie. Radykalne, nie znaj¹ce kompromisów
pytanie samo otwiera obszar mo¿liwej odpowiedzialnoci filozofa. Filozof staje siê
autorem nie tylko odpowiedzi, lecz jest równie¿ wiadomym sprawc¹ pytañ, na które
odpowiada. [ ]. Muszê tu przyznaæ, ¿e zawsze zdumiewa³a mnie u filozofów odwaga, z jak¹ podejmowali swe radykalne pytania28.

W tym w³anie duchu Tischner wykaza³ siê odwag¹ rewizji swych wczeniejszych tez, rezygnacj¹ z rudymentów filozofowania przyjmowanych wczeniej,
odpowiedzialnoci¹ za filozoficzn¹ rzecz mylenia, bo jak wiadomo od Arystotelesa, cytuj¹c w wersji zlatynizowanej, amicus Plato, magis tamen amica
veritas.
Powy¿szy tekst to tylko szkic, przyczynek do problemu  dok³adne analizy wszystkich tekstów Tischnera pozwoli³yby wydobyæ wiele innych interesuj¹cych elementów jego przygody z myleniem wed³ug wartoci, krelonych
biegunami afirmacji i negacji. Ka¿dy z wyró¿nionych powy¿ej etapów ewolucji myli Tischnera wymaga zniuansowania, ukazania nieliniowoci tego
procesu ewolucji. Osobn¹ kwesti¹ jest zagadnienie dyskusji nad blaskami
i cieniami aksjologicznego ugruntowania moralnoci i etyki. Nie podjêlimy
tu problemu oceny samych projektów mylenia wed³ug wartoci i mylenia
przeciw wartociom, interesowa³ nas wy³¹cznie bardzo donios³y i symptomatyczny, jak mo¿na s¹dziæ, w¹tek przygody Józefa Tischnera z filozofi¹ wartoci.

27
28

Por. K. Stachewicz, Cz³owiek i jego ethos, Poznañ 2011, s. 71-87.
O odpowiedzialnoci filozofa, „Znak” 240, 1974, s. 722.
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SUMMARY
The article reconstructs a certain element of the evolution in Józef Tischner’s thinking. Initially
representing orthodox phenomenology, Tischner situated his philosophy in exiological paradigm
seeing in values the most fundamental reality and the main object of philosophical research. Later,
thanks to agathological dimensions he put aside the language of values and sometimes doubted
adequacy of values as philosophical category. Tischner revealed courage when he was able to
radically revise his former views according to the principle: amicus Plato, magis tamen amica
veritas.

Key words:
Tischner, Scheler, Heidegger, Levinas, values, the good, axiology, agatology
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To jest prawda.
Droga Edyty Stein do Boga w wietle teologii
Hansa Ursa von Balthasara
This is truth. Edith Steins Way to God in the Light of Hans Urs von Balthasars Theology

W muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lubliñcu, mieszcz¹cym siê
w kamienicy nale¿¹cej niegdy do rodziny Courantów, dziadków Edyty, znajduj¹ siê jedynie dwa eksponaty, które jeszcze pamiêtaj¹ jej czasy: kamienny
próg oraz wejciowe drzwi. By³ to zapewne jeden z pierwszych progów, który w swym ¿yciu musia³a przekraczaæ ma³a Edyta i na którym lubi³a siadaæ,
oraz jedne z pierwszych drzwi, które otwiera³a i zamyka³a, gdy jako dziewczynka przyje¿d¿a³a do swego ukochanego Lubliñca. Kiedy natomiast kto
zwiedzaj¹cy to muzeum zasi¹dzie na znajduj¹cym siê tam ¿eliwnym krzele,
ujrzy szczególn¹ instalacjê: bruk i tory kolejowe prowadz¹ce do ostatniej bramy, jak¹ jej przysz³o przekroczyæ dnia 9 sierpnia 1942 roku  bramê KL
Auschwitz-Birkenau. By³a to brama mierci, z któr¹ w myl hitlerowskich
zamierzeñ mia³a siê ³¹czyæ totalna Vernichtung – zupe³ne wyniszczenie, ca³kowita anihilacja poza resztk¹ materii w postaci popio³u i dymu  ¯ydów
w Auschwitz. Ta instalacja mówi o przemijaniu, ludzkim okrucieñstwie i nieuchronnoci mierci. Tak jakby w³anie przekroczenie jej progu mia³o byæ
ostatnim s³owem cz³owieka.
Nie jest to jednak pe³na prawda ani o cz³owieku, ani, tym bardziej, o Edycie Stein. Szczególnym, choæ przecie¿ nie w sposób intencjonalnie powsta³ym, dope³nieniem instalacji muzeum z Lubliñca jest bowiem dokonana
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w latach 1995-1996 nowa aran¿acja katolickiego kocio³a St. Martin w Bad
Bergzabern, miejscowoci le¿¹cej w Nadrenii-Palatynacie. Ka¿dy wchodz¹cy
do kocio³a ju¿ na pocz¹tku nawy napotyka chrzcielnicê, z której dnia 1 styczna 1922 roku pola³y siê na g³owê Edyty Stein wody chrztu wiêtego. Ten akt
zosta³ potwierdzony nastêpuj¹cym wpisem w parafialnej ksiêdze chrztów:
1922, nr 1, dr Edyta Stein, lat 30, doktor filozofii [te s³owa s¹ na marginesie dokumentu]. Roku Pañskiego 1922, 1 stycznia, zosta³a ochrzczona Edyta Stein, lat 30,
doktor filozofii, urodzona 12 padziernika 1891 roku we Wroc³awiu, córka + Zygfryda Stein i Augusty Courant, która pouczona i dobrze przygotowana przesz³a z judaizmu na wiarê katolick¹. Na chrzcie otrzyma³a imiê Teresa Jadwiga. Matk¹ chrzestn¹ by³a dr Jadwiga Conrad z domu Martius, zamieszka³a w Bergzabern, co niniejszym powiadczam: Eugeniusz Breitling, proboszcz1.

Nad chrzcielnic¹ zosta³ umieszczony pos¹g Edyty Stein. Jej twarz jest
zwrócona w stronê o³tarza, i dalej jeszcze, w stronê absydy kocio³a, w której
wznosi siê wielki metalowy krzy¿. Jego pionowa belka symbolizuje tory kolejowe  ostatni¹ drogê wiod¹c¹ Edytê Stein ku owiêcimskiej komorze gazowej i krematorium. Ten motyw przywo³uje instalacjê z muzeum w Lubliñcu. Jednak¿e wymowa krzy¿a wykracza poza mieræ i zaplanowan¹ przez hitlerowców Vernichtung ¯ydów. Krzy¿ z kocio³a w Bad Bergzabern mówi
bowiem o ostatecznym zwyciêstwie Chrystusa  i dlatego przybiera kszta³t
drzewa ¿ycia, którego najcudowniejszym owocem, daj¹cym ¿ycie wieczne,
jest On sam2. B³yszcz¹ce z³otem licie tego drzewa tworz¹ jedno wielkie serce. Chrystusowy krzy¿ mówi o ofiarnej mi³oci, która poprzez kenozê  absolutne uni¿enie siê Chrystusa3  jest mi³oci¹ a¿ do koñca”4.
W oryginale zapis ten brzmi nastêpuj¹co: 1922. Nr 1. Anno Domini millesimo nongentisimo vigesimo secundo die primo Januarii baptizata est Editha Stein, triginta annos nata, doctor philosophiae, nata die duodecimo Octobris anni millesimi octingentesimi nonagesimi primi in Breslau,
filia + Sygfriedi Stein et Augustae Courand, quae a Judaismo in religionem catholicam transivit
bene instructa et disposita. In baptismo nomen Theresia Hedwig accepit. Matrina fuit Dr. Hedwig
Conrad, nata Martius, habitans in Bergzabern, qua testor Eugenius Breitling, parochus. Por. w.
Teresa Benedykta od Krzy¿a, Edyta Stein, Autoportret z listów. Czêæ pierwsza 1916-1933, t³um.
J.I. Adamska, A. Talarek, Kraków 2003, s. 90, przypis 1. Drobne zmiany w t³umaczeniu: MJ.
2
Podczas kanonizacji s. Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein) w dniu 11 padziernika 1998 roku
Jan Pawe³ II powiedzia³ miêdzy innymi: „Krzy¿ Chrystusa! Kwitn¹ce nieustannie drzewo krzy¿a
przynosi wci¹¿ nowe owoce zbawienia. Dlatego wierz¹cy wpatruj¹ siê w krzy¿ z ufnoci¹, a z jego
tajemnicy mi³oci czerpi¹ odwagê i energiê, aby wiernie iæ ladem Chrystusa ukrzy¿owanego
i zmartwychwsta³ego”. Jan Pawe³ II, Wiara i krzy¿ s¹ nierozdzielne. Homilia Ojca wiêtego wyg³oszona podczas Mszy w. kanonizacyjnej [b³. Edyty Stein], Watykan, 11 X 1998, „L’Osservatore
Romano”, wyd. pol., 19 (1998), n. 12, s. 17.
3
Por. Flp 2,6-8.
4
Por. J 13,1.
1
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Miêdzy chrzcielnic¹ i postaci¹ Edyty Stein, trzymaj¹c¹ w swych d³oniach
du¿y krzy¿, a krzy¿em w absydzie kocio³a daje siê odczuæ szczególne napiêcie. Jest ono wype³nione tym wszystkim, czym ¿y³a Edyta Stein od chwili
chrztu a¿ do momentu mierci w owiêcimskiej komorze gazowej, a co nakaza³ swoim uczniom sam Chrystus, wzywaj¹c ich, by szli za Nim, dwigaj¹c
w³asny krzy¿5. Owa przestrzeñ czasu, wyznaczona dwudziestoleciem 19221942, zosta³a przeciêta, a z drugiej strony swoicie wzmocniona powziêt¹
w 1933 roku radykaln¹ decyzj¹ Edyty Stein o wst¹pieniu do karmelu. Wtedy
te¿ przyjê³a imiê zakonne Teresy Benedykty od Krzy¿a (Teresia Benedicta
a Cruce)6. Od tej chwili jej osobiste dwiganie krzy¿a nabra³o nowego wymiaru. Jako oblubienica Baranka nios³a go wytrwale, z pokor¹ a równoczenie z ogromnym zawierzeniem swemu Panu, nieustannie otwarta na Jego natchnienia  do koñca. Dlatego te¿ zosta³a, jak w dniu 1 maja 1987 roku podczas Mszy wiêtej beatyfikacyjnej w Kolonii powiedzia³ o niej Jan Pawe³ II,
benedicta a cruce  pob³ogos³awiona przez krzy¿ (Teresia, ‘die vom Kreuz
Gesegnete’)7.
Je¿eli koció³ w Bad Bergzabern w sposób symboliczny mówi o ostatnich
dwudziestu latach ¿ycia Edyty Stein, to wszystko to, co znajduje siê poza nim,
mówi o czasie, zanim przekroczy³a bramy Kocio³a katolickiego, czyli o trzydziestoleciu zamkniêtym w ramach lat 1891-1921. Na ten czas sk³adaj¹ siê
ró¿ne stacje jej ¿ycia, wród których g³ównymi s¹: Wroc³aw, Hamburg8, GePor. Mt 16,24-25.
Mia³o to miejsce podczas jej ob³óczyn w dniu 15 kwietnia 1934 roku. Rok póniej z³o¿y³a
luby zakonne, co zosta³o odnotowane w Ksiêdze Chrztów przez kolejnego proboszcza parafii St.
Martin w Bad Bergzabern ks. Wilhelma Sarreithera w postaci krótkiego zapisu: „Haec Dr. Editha
Stein anno 1933 in monasterio Carmelitanum in Colonia professa est” – „Ta sama dr Edyta Stein
w roku 1933 z³o¿y³a profesjê w klasztorze karmelitanek w Kolonii”. W zapis ten zakrad³ siê jeden
b³¹d: Edyta Stein z³o¿y³a profesjê w 1935 roku.
7
W ten w³anie sposób interpretuj¹c jej imiê, Jan Pawe³ II równoczenie podkreli³ niezwyk³oæ Edyty Stein poprzez wskazanie na pewien wa¿ny punkt jej duchowej drogi, jakim by³o odrzucenie przez ni¹ osobowego Boga w okresie m³odzieñczego dojrzewania: „Teresa, ‘Pob³ogos³awiona przez Krzy¿’. Takie by³o zakonne imiê kobiety, która swoj¹ drogê duchow¹ rozpoczyna³a
z przewiadczeniem o nieistnieniu ¿adnego Boga. Wówczas to, w latach m³odoci i studiów nie
by³a jeszcze naznaczona odkupieñczym Krzy¿em Chrystusa, ale ju¿ wówczas Krzy¿ stanowi³
przedmiot sta³ego poszukiwania i dociekañ jej wnikliwego umys³u. Jako 15-letnia uczennica
w rodzinnym Wroc³awiu, wychowana w domu o starych tradycjach ¿ydowskich, Edyta postanowi³a ‘ju¿ wiêcej siê nie modliæ’. Chocia¿ przez cale ¿ycie pozostawa³a pod silnym wra¿eniem g³êbokiej religijnoci swej matki, w okresie m³odoci i w czasie studiów zbli¿y³a siê do intelektualnych
kó³ ateistycznych. W tym okresie nie wierzy³a w istnienie Boga osobowego”. Jan Pawe³ II, Pob³ogos³awiona przez Krzy¿. Homilia Jana Paw³a II wyg³oszona podczas uroczystoci beatyfikacyjnej
s. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), Kolonia-Müngersdorf, 1 V 1987, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 8 (1987), n. 7, s. 22-23.
8
Wspominaj¹c swój pobyt w Hamburgu u swej siostry Elzy i jej mê¿a Maxa, którzy „byli
zdecydowanymi ateistami i w ich domu nie by³o ladu jakiejkolwiek religijnoci” Edyta Stein na5
6
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tynga9, Fryburg Bryzgowijski. I wreszcie stacja najwa¿niejsza, któr¹ sta³ siê
dom jej przyjació³ki Hedwig Conrad-Martius, znajduj¹cy siê przy Eisbrünnelweg (dzisiaj Neubergstrasse 16)10, ulicy wznosz¹cej siê ku górze, w stronê
winnic okalaj¹cych miasto, niemal na osi kocio³a St. Martin. To w³anie tam,
pod koniec lata a u pocz¹tków jesieni 1921 roku, dokona³ siê w niej prze³om.
Siêgnê³am na chybi³ trafi³ i wyci¹gnê³am grub¹ ksi¹¿kê. Nosi³a ona tytu³: ¯ycie w.
Teresy z Avila napisane przez ni¹ sam¹. Zaczê³am czytaæ, zosta³am zaraz poch³oniêta lektur¹ i nie przerwa³am, dopóki nie dosz³am do koñca. Gdy zamyka³am ksi¹¿kê,
powiedzia³am do siebie: To jest prawda! (Das ist die Wahrheit!)11.

Nastêpnego dnia rano uda³a siê do miasta, by kupiæ katechizm katolicki
i msza³. Gdy w pe³ni opanowa³a ich treæ, poprosi³a dla siebie o chrzest. £¹cz¹c symbolicznie ulicê Eisbrünnelweg z kocio³em St. Martin w Bad Bergzabern, mo¿na by powiedzieæ, ¿e Edyta Stein zesz³a wtedy z wy¿yn ateizmu,
by znaleæ siê wreszcie u siebie, w Kociele, i tam podj¹æ na nowo drogê 
tym razem mozolne wspinanie siê na inne ju¿ wzniesienie: na szczyt góry
Karmel.
pisa³a: „Tutaj tak¿e ca³kiem wiadomie i z w³asnej woli zaprzesta³am siê modliæ”. Por. E. Stein,
Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne, t³um. I.J. Adamska, Kraków
2005, s. 179.
9
Studia w Getyndze by³y dla niej nie tylko czasem fascynacji odkrywan¹ wtedy pod kierunkiem Edmunda Husserla fenomenologi¹, ale tak¿e czasem g³êbokiego kryzysu duchowego, zwi¹zanego z trudnociami przy pisaniu rozprawy doktorskiej: „Poszukiwanie jasnoci mêczy³o mnie
teraz bardzo i nie dawa³o spokoju we dnie i w nocy. Przesta³am sypiaæ i ta bezsennoæ mia³a trwaæ
przez wiele lat. Ogarnia³o mnie coraz bardziej prawdziwe zw¹tpienie. Pierwszy raz w ¿yciu sta³am
przed czym, czego nie mog³am osi¹gn¹æ w³asn¹ wol¹. ( ) Dosz³o nawet do tego, ¿e zbrzyd³o mi
¿ycie, mimo ¿e powtarza³am sobie czêsto, i¿ takie przygnêbienie nie ma najmniejszego sensu. ( )
Niestety, motywy rozumowe niewiele tu pomaga³y. Kiedy sz³am ulic¹, jak¿e chcia³am, aby mnie
przejecha³ jaki wóz! Gdy siê wybiera³am na wycieczkê, ¿ywi³am cich¹ nadziejê, ¿e skrêcê kark
i nie wrócê ju¿ ¿ywa do domu”. Tam¿e, s. 357-358.
10
W licie z dnia 22 wrzenia 1921 roku do Romana Ingardena, podaj¹c adres swego pobytu
w Bad Bergzabern, Edyta Stein tak oto przet³umaczy³a na francuski nazwê ulicy „Eisbrünnelweg”:
„rue de la petite fontaine de glace” – „ulica ma³ej fontanny z lodu (lodowej)” – por. E. Stein, Spór
o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, t³um. M. Klentak-Zab³ocka, A. Wajs,
Kraków 1994, s. 135.
11
Teresa Renata od Ducha wiêtego, Siostra Teresa Benedykta od Krzy¿a. Filozof i karmelitanka, t³um. M. Kaczmarkowski, Paris 1973, s. 61. Wbrew rozpowszechnionej przez s. Teresê Renatê wieci, ¿e egzemplarz tej ksi¹¿ki nale¿a³ do biblioteki Hedwig Conrad-Martius i ¿e Edyta Stein siêgnê³a po ni¹ na chybi³ trafi³ (por. tam¿e), Pauline Reinach zezna³a, ¿e ksi¹¿ka ta znajdowa³a
siê w jej zbiorach bibliotecznych i ¿e Edyta Stein sama wybra³a j¹ ca³kiem wiadomie latem 1921
roku, zabieraj¹c ze sob¹ do Bad Bergzabern. Por. E. Stein, Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej oraz
inne zapiski autobiograficzne, s. 541-542, przypis 19; U. Dobhan, Wprowadzenie, w: w. Teresa
Benedykta od Krzy¿a, Edyta Stein, Wiedza Krzy¿a, t³um. I.J. Adamska, Kraków 2005, s. 11, przypis 12.
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S³owo die Wahrheit wypowiedziane przez Edytê Stein przy Eisbrünnelweg jest s³owem prawdziwie kluczowym. Komentuj¹c je, Virginia Raquel
Azcuy stwierdzi³a:
Wyra¿enie zdradza ton odkrycia, jak gdyby Edyta Stein powiedzia³a: To jest to,
znalaz³am to, czego szuka³am. Prawda ukazuje siê jej wcielona w wiêtoæ kobiety,
to znaczy maj¹ca egzystencjalne oblicze; równoczenie ukazuje siê jej w odniesieniu
do Prawdy Boga, który jest Mi³oci¹12.

Stwierdzenie Azcuy wskazuje zatem na trzy niezmiernie wa¿ne elementy: odkrycie prawdy, które odpowiada na najg³êbsze pragnienia Edyty Stein;
odkrycie prawdy dziêki osobistemu wiadectwu, jakie da³a o niej w. Teresa
z Avila; odkrycie prawdy o samym Bogu.
Do tego odkrycia Edyta Stein dochodzi³a poród bólu poszukiwañ. W licie do Fritza Kaufmanna pisa³a: Mnie samej wówczas by³o bardzo le,
wcale nie mniej ni¿ Panu13. Mówi¹c póniej o tym okresie, wyzna: Moja
têsknota za prawd¹ by³a m¹ jedyn¹ modlitw¹14. By³a to droga nie tylko czysto osobistych poszukiwañ. Torowali j¹ dla niej równie¿ inni ludzie. Do nich
przede wszystkim nale¿a³ jej ukochany mistrz Edmund Husserl. To on wpoi³
w ni¹ koniecznoæ bezstronnego podchodzenia do badanych zjawisk, wrêcz
bezkompromisowej uczciwoci wobec przedmiotu badañ, o czym przejmuj¹ce wiadectwo da³a nie tylko sama Edyta Stein15, ale równie¿ tacy jego

V.R. Azcuy, Una teologia epifanica, efficace e discreta. Dialogo tra Edith Stein e la teologia contemporanea, w: Edith Stein. Testimone di oggi. Profeta per domani. Atti del Simposio Internazionale Roma – Teresianum 7-9 ottobre 1998, Città del Vaticano 1999, s. 65.
13
E. Stein, List do Fritza Kaufmanna, Spira, 13 IX 1925, w: tej¿e, Autoportret z listów. Czêæ
pierwsza 1916-1933, s. 107. W tym samym licie, nieco dalej, nazwa³a swoje dochodzenie do katolicyzmu „procesem”, którego zakoñczenie wyrazi³a poprzez nawi¹zanie do s³ynnych s³ów Augustyna z jego Wyznañ: „Proces, o którym wspomnia³am, zacz¹³ siê ju¿ wczeniej, ulega³ przemianom i ci¹gn¹³ siê przez kilka lat, wreszcie doprowadzi³ mnie do miejsca, gdzie ka¿de niespokojne
serce znajduje uciszenie i pokój”. Tam¿e.
14
Teresa Renata od Ducha wiêtego, Siostra Teresa Benedykta od Krzy¿a. Filozof i karmelitanka, s. 61.
15
„Trzeba powiedzieæ o Husserlu, ¿e sposób, w jaki kierowa³ on ku samym rzeczom, wychowuj¹c, by z ca³¹ ostroci¹ zwracaæ na nie uwagê umys³u oraz opisywaæ je trzewo, wiernie i sumiennie, sposób, w jaki uwalnia³ od samowoli i pychy w poznaniu, prowadzi³ do skromnej, pos³usznej rzeczom i w tym w³anie pokornej postawy poznawczej. Prowadzi³ on równie¿ do wyzwolenia siê z przes¹dów, do nieskrêpowanej gotowoci przyjêcia tego, co naocznie zrozumia³e.
I to nastawienie, do którego Husserl wiadomie wychowywa³, wyzwoli³o wielu z nas i pozbawi³o
uprzedzeñ wobec katolickiej prawdy, tak i¿ ca³y szereg jego uczniów zawdziêcza mu równie¿ i to,
¿e odnaleli oni drogê do Kocio³a, której on sam nie znalaz³”. E. Stein, wiatopogl¹dowe znaczenie fenomenologii, t³um. Z. Stawrowski, „Logos i Ethos” 1992, n. 1, s. 77.
12
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uczniowie, jak Hedwig Conrad-Martius16 czy Peter Wust17. Natomiast spotkanie z Maxem Schelerem sprawi³o, ¿e pozna³a wybitnego intelektualistê, który
przyznawa³ siê do katolicyzmu i z niego czerpa³ inspiracje dla swych filozoficznych poszukiwañ. Jawi³ siê jej zatem jako wiadek wiary, który sw¹ postaw¹ ³ama³ w niej powoli intelektualne uprzedzenia, jakie zarówno ona, jak
i niemal ca³e ówczesne rodowisko akademickie ¿ywi³o wobec ludzi wierz¹cych w Boga, patrz¹c na nich z góry, z wy¿yn swego jakoby nieomylnego
intelektu18. Dlatego te¿ Edyta Stein mog³a po latach stwierdziæ:
16
Hedwig Conrad-Martius pisze nawet o swoistym duchowym zrodzeniu, jakie dokona³o siê
w duszach uczniów Husserla dziêki ich Mistrzowi. „Wzajemny stosunek, jaki nas ³¹czy³, by³ czym
zupe³nie innym ni¿ zwyk³a przyjañ. By³a to najpierw wspólnota atmosfery filozoficznej, z której
wraz z wieloma innymi zostalimy zrodzeni. My, którzy bylimy najbli¿szymi uczniami naszego
czcigodnego nauczyciela i mistrza Edmunda Husserla. ‘Zrodzeni duchowo’! [ ] By³a to podstawa
spajaj¹cego nas wszystkich zwi¹zku, który trwa³ przez szereg getyngeñskich pokoleñ. Nie mielimy ¿adnego specjalistycznego jêzyka, nie mielimy  i to w najmniejszym stopniu  ¿adnego
wspólnego systemu. Tym, co nas jednoczy³o, by³o jedynie spojrzenie otwarte na duchow¹ osi¹galnoæ bycia we wszystkich jego mo¿liwych do pomylenia postaciach. [ ] W krêgu fenomenologicznym u¿yniona wiêc zosta³a gleba dla poznania transcendencji i objawieñ, pierwiastka boskiego i samego Boga, dla ostatecznych decyzji religijnych, dla nawróceñ i konwersji. Bynajmniej nie
wszyscy  jakkolwiek liczni  fenomenolodzy dokonali konwersji w duchu katolickim. Niektórzy
uzyskali nowe, g³êbsze osadzenie w krêgu ewangelickim i doszli do autentycznego nawrócenia.
Inni pozostali przy judaizmie, stali siê ¯ydami w sensie konfesyjnym albo byli ca³kowicie bezwyznaniowi. Wszyscy jednak dowiadczyli jako istnienia zawiatów, których istota  podobnie jak
istota tak wielu innych rzeczy  nagle im siê ukaza³a”. H. Conrad-Martius, Moja przyjació³ka Edyta Stein, t³um. J. Zychowicz, „Znak-Idee”, 1 (1989), s. 3, 4, 5.
17
„Od samego pocz¹tku musia³o byæ chyba w intencji owego nowego kierunku filozofii ukryte co ca³kiem tajemniczego, jakie pragnienie powrotu do tego co obiektywne, do wiêtoci bycia,
czystoci i nieskalania rzeczy, do samych rzeczy. Chocia¿ bowiem ojcu tego nowego kierunku
mylowego Husserlowi nie uda³o siê ca³kowicie przezwyciê¿yæ nowo¿ytnego przekleñstwa subiektywizmu, to jednak w³aciwa pierwotnej intencji tej szko³y otwartoæ na przedmiot kaza³a wielu
jego uczniom zmierzaæ dalej ku rzeczom, ku stanom faktycznym, ku samemu byciu, a nawet ku
temu, co stanowi habitus katolika, dla którego nie jest nic bardziej stosowne ni¿ wieczne przymierzanie siê poznaj¹cego umys³u do miary stanowi¹cych rzeczy”. P. Wust, za: H. Conrad-Martius,
Moja przyjació³ka Edyta Stein, s. 3-4.
18
„Pierwsze wra¿enie, jakie na mnie wywar³ Scheler, by³o fascynuj¹ce. Nigdy ju¿ potem nie
widzia³am u ¿adnego cz³owieka tak czystego ‘fenomenu geniusza’. Z jego wielkich niebieskich
oczu bi³ blask jakiego wy¿szego wiata. [ ] Dla mnie jak i dla wielu innych by³o rzecz¹ jasn¹, ¿e
jego wp³yw w tamtych latach wykracza³ daleko poza ramy filozofii. Nie wiem, w którym roku
powróci³ Scheler do Kocio³a katolickiego, ale zapewne niewiele lat przedtem. W ka¿dym razie,
w tym w³anie czasie przepe³nia³y go idee katolickie i umia³ dla nich zjednywaæ zwolenników ca³ym blaskiem swego ducha i potêg¹ wymowy. By³o to moje pierwsze zetkniêcie siê z nieznanym
mi dot¹d wiatem. Nie doprowadzi³o mnie jeszcze do wiary, ale otwar³o pewien zakres ‘fenomenu’, obok którego nie mog³am przejæ jak lepiec. Nie na darmo wpajano nam stale zasadê, abymy do ka¿dej rzeczy podchodzili bez uprzedzeñ, odrzucaj¹c wszelkie ‘obawy’. Jeden po drugich
opada³y ze mnie wiêzy racjonalistycznych przes¹dów, w jakich wzrasta³am nie wiedz¹c o tym,
i nagle stan¹³ przede mn¹ wiat wiary. Przecie¿ ludzie, których codziennie spotyka³am, na których
patrzy³am z podziwem  wiar¹ t¹ ¿yli. A wiêc musia³a ona stanowiæ wartoæ godn¹ co najmniej
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W Getyndze nauczy³am siê poszanowania dla problemów wiary i czci dla ludzi wierz¹cych. Chodzi³am nawet czasem z mymi przyjació³mi do kocio³a protestanckiego
[ ], ale drogi do Boga jeszcze nie odnalaz³am19.

Do Boga przybli¿y³y j¹ trzydziestodniowe rekolekcje ignacjañskie, które
rozpoczê³a jako ateistka i z których wysz³a  jak zwierzy³a siê o. Erichowi
Przywarze – z decyzj¹ o konwersji20. Ci¹gle jednak brakowa³o jej czego, co
by ostatecznie przes¹dzi³o o dokonuj¹cym siê w niej prze³omie. Hedwig Conrad-Martius wspomina nawet o pewnym religijnym kryzysie, jaki sta³ siê
udzia³em zarówno jej samej, jak i Edyty Stein: Sz³ymy obie jakby po w¹skiej krawêdzi tu¿ obok siebie, ka¿da w ka¿dej chwili oczekuj¹c Bo¿ego
wezwania”21. Wreszcie ono nadesz³o, przybieraj¹c postaæ doæ przypadkowej
nocnej lektury autobiografii w. Teresy z Avili. Edyta Stein odpowiedzia³a na
nie s³owem, które z jednej strony okreli³o jej dotychczasow¹ drogê ¿ycia,
a z drugiej zadecydowa³o o dalszym jej kszta³cie zd¹¿ania: das ist die Wahrheit. „Bóg jest Prawd¹. A kto szuka prawdy, szuka Boga, choæby o tym nie
wiedzia³” napisa³a po latach do siostry Adelgundy Jaegerschmid, odnosz¹c to
zw³aszcza do Husserla, ale tak¿e do w³asnych poszukiwañ prawdy sprzed
prze³omu, jaki siê w niej dokona³ w Bad Bergzabern w 1921 roku22. St¹d
mo¿na by powiedzieæ, ¿e cz³owiek jawi³ siê jej, jak zauwa¿y³ Marco Paolinelli, nie tylko jako Wahrheitssucher, ale równie¿  a mo¿e w³anie dlatego 
jako Gottsucher23.
To swoiste uto¿samienie cz³owieka jako istoty szukaj¹cej prawdy z cz³owiekiem jako istot¹, która szuka Boga, pozwala nam  i wrêcz zaprasza  do
tego, aby na problem tak szczególnie rozumianej i dowiadczonej przez Edyprzemylenia. Chwilowo by³am a¿ nadto zajêta innymi sprawami i nie zajê³am siê systematycznie
problemami wiary. Zadawala³am siê tylko bezkrytycznym wch³anianiem w siebie impulsów p³yn¹cych z mego otoczenia, które  prawie niepostrze¿enie  przekszta³ci³y mnie wewnêtrznie”. E. Stein,
Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne, s. 332, 333-334. Wra¿enie,
jakie na Edycie Stein wywar³ Scheler, musia³o byæ wyj¹tkowo silne, skoro po latach, w roku 1941,
pisa³a ona w licie do jezuity o. Jana Hille Noty: „Scheler by³ dla mnie zawsze prawdziwym ‘fenomenem genialnoci’, jak ¿aden inny cz³owiek, którego spotka³am”. Tej¿e, E. Stein, List Jana Hille
Noty, Echt, 29 XI 1941, w: ta¿, Autoportret z listów. Czêæ druga 1933-1942, t³um. I.J. Adamska,
A. Talarek, Kraków 2003, s. 739.
19
Tam¿e, s. 409.
20
Por. E. Przywara, Edyta Stein, przejrzystoæ i milczenie, t³um. J. Zychowicz, „Znak-Idee”,
1 (1989), s. 21-22.
21
H. Conrad-Martius, Moja przyjació³ka Edyta Stein, s. 8.
22
E. Stein, List do s. Adelgundy Jaegerschmid, Kolonia-Lindenthal, 23 III 1938, w: tej¿e,
Autoportret z listów. Czêæ druga 1933-1942, s. 418.
23
Por. M. Paolinelli, Note sulla „filosofia cristiana” di Edith Stein, w: Edith Stein. Testimone
di oggi. Profeta per domani. Atti del Simposio Internazionale Roma – Teresianum 7-9 ottobre 1998,
Città del Vaticano 1999, s. 65.
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tê Stein prawdy spojrzeæ w wietle monumentalnego dzie³a Hansa Ursa von
Balthasara, jak¹ jest Teologika. W pierwszym jej tomie, zatytu³owanym Prawda wiata, wskaza³ on na dwa aspekty prawdy. Pierwszym z nich jest ods³oniêcie, odkrycie, dostêpnoæ, nieukrytoæ (á-ëçèåéá) bytu. Ta nieukrytoæ
ma dwojakie znaczenie: ¿e z jednej strony jawi siê jako byt i ¿e z drugiej strony byt siê jawi”24. Natomiast drugim aspektem prawdy jest emeth czyli: „wiernoæ, sta³oæ, niezawodnoæ. Tam gdzie jest emeth, mo¿liwe jest zaufanie25.
Jak pisze dalej Balthasar,
[ ] w tym swoim charakterze prawda [jako emeth] spe³nia dwojak¹ funkcjê: z jednej strony stawia kres niepewnoci i nieskoñczonoci poszukiwañ, przypuszczeñ i podejrzeñ, aby miejsce tych chwiejnych stanów mog³a zaj¹æ ukszta³towana, umocniona
w sobie oczywistoæ w ods³oniêtym stanie rzeczy. Z drugiej strony to zakoñczenie
niepewnoci i jej niedobrej nieskoñczonoci jest otwarciem i odpieczêtowaniem
prawdziwej nieskoñczonoci p³odnych szans i sytuacji: z uobecnionej prawdy wyrasta jak z zal¹¿ka tysi¹c wniosków, tysi¹c nowych poznañ; wiarygodnoæ uzyskanej
oczywistoci zawiera w sobie bezporednio obietnicê dalszej prawdy, jest jakby prawd¹ wejciow¹, kluczem do ¿ycia ducha. Ta druga cecha  emeth jako pocz¹tek i punkt
wyjcia  tak dalece przewa¿a, ¿e pierwsza, zamykaj¹ca, pozostaje w jej s³u¿bie:
prawda nigdy nie zacienia w sobie podmiotu poznaj¹cego; jest zawsze otwarciem 
nie tylko ku sobie i w sobie, lecz ku dalszej prawdzie26.

Obydwa aspekty prawdy  jej nieukrytoæ oraz emeth  wskazuj¹ na istnienie podmiotu, dla którego dana prawda ods³ania siê i jest równoczenie
fundamentem budz¹cego siê w nim zaufania. Dlatego te¿, jak pisze Balthasar, do pojêcia prawdy nie nale¿y to, ¿e wszelki byt jest równie¿ samowiadomoci¹, ale to, ¿e wszelki byt ma pewne odniesienie do samowiadomoci27. To odniesienie polega na tym, ¿e w poznaj¹cym podmiocie
[ ] ³¹cz¹ siê dwa na pozór przeciwstawne odczucia: poczucie posiadania jasnoci
ducha, który ogarnia przedmiot poznania, i poczucie, ¿e jest siê zalewanym przez co,
co w poznaniu wykracza poza granice samego poznania, wiadomoæ uczestniczenia
w czym, co samo w sobie jest nieskoñczenie wiêksze od tego, czego siê o tym dowiadujemy. W pierwszym odczuciu podmiot zawiera w sobie przedmiot, [ ] w drugim natomiast podmiot jest wprowadzany w tajemnice przedmiotu, z którego g³êbi
i pe³ni pojmuje wyranie tylko ma³¹ cz¹stkê, jednak¿e z obietnic¹ dalszego przysz³ego wtajemniczenia28.
24

s. 37.

25
26
27
28

H.U. von Balthasar, Teologika, t. 1: Prawda wiata, t³um. J. Zychowicz, Kraków 2004,
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,

s.
s.
s.
s.

38.
38-39.
38.
39-40.
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To, ostatecznie, wskazuje na swoist¹ dwubiegunowoæ prawdy. Dostêpnoæ bytu jest bowiem, z jednej strony, jego cech¹ obiektywn¹, jemu w³anie
przynale¿n¹. St¹d poznaj¹cy podmiot powinien siê dostosowaæ do poznawanej rzeczy. Podkrela to tak zwana klasyczna definicja prawdy jako adaequatio rei et intellectus, w której decyduj¹ca miara nale¿y do przedmiotu. Jednak¿e, z drugiej strony, poznaj¹cy podmiot jest istot¹ woln¹, maj¹c¹ zdolnoæ
samookrelania i twórczego dzia³ania. Dlatego te¿ podmiot nie tylko posiada
w sobie i doprowadza do koñca poznanie, ale wyrokuje te¿ o prawdzie jako
takiej: dopiero w akcie s¹du o prawdzie zostaje ona w pe³nym sensie urzeczywistniona  jako wyjawienie bytu posiadane w wiadomoci29. W tym
momencie punkt ciê¿koci prawdy przesuwa siê z przedmiotu w stronê poznaj¹cego podmiotu, który jest czynnikiem mierz¹cym, a jego pomiar jest
jego spontanicznym, twórczym dzia³aniem. Wynika z tego, ¿e wolnoæ
i spontanicznoæ podmiotu pozwalaj¹ prawdê nie tylko pojmowaæ, ale tak¿e
ustanawiaæ, przez co ludzki podmiot uczestniczy tutaj w sposób szczególny w ustanawiaj¹cej prawdê mocy boskiego rozumu 30. Dlatego te¿ prawda,
zdaniem Balthasara, powstaje i polega na dwoistoci mierzenia i bycia mierzonym. Jest ona bowiem, z jednej strony, przez poznaj¹cy rozum w jego
funkcji intellectus passibilis stwierdzana, przyjmuj¹c postaæ prawdy jako
èåïñéá, a równoczenie, z drugiej strony, przez ten sam rozum w jego funkcji
intellectus agens tworzona, obieraj¹c kszta³t prawdy jako ðïéçóéò.
W blasku tak pojmowanej prawdy poznaj¹cy podmiot dochodzi do szczególnej postaci samowiadomoci. Staje siê bowiem otwarty zarówno na samego siebie, jak i na to wszystko, co inne. Ta otwartoæ jest jego receptywnoci¹, która oznacza w³adzê i mo¿liwoæ przyjêcia i jakby ugoszczenia we
w³asnym domu czego obcego. Co wiêcej, ujawnia siê w tym niezwyk³a
zale¿noæ miêdzy osobist¹ wolnoci¹ a wewnêtrznym otwarciem. Jak pisze
Balthasar, im pe³niej […] jaka istota posiada sama siebie, im zatem jest
bardziej wolna, tym bardziej jest te¿ otwarta, tym bardziej receptywna wobec
wszystkiego, co j¹ otacza31. Receptywnoæ ta nabiera szczególnie szlachetnego kszta³tu, gdy staje siê zdolnoci¹ ku temu, by pozwoliæ siê temu bytowi [Innego] obdarowaæ jego w³asn¹ prawd¹. Zdolnoæ otrzymywania prawdy
nale¿y do najwy¿szych wartoci ludzkiej egzystencji32. Objawia siê to
zw³aszcza w mi³oci miêdzyludzkiej. Mi³oæ ma bowiem tak¹ naturê,

29
30
31
32

Tam¿e, s. 41.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 44.
Tam¿e.
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¿e w autentyczny i szczególny sposób pragnie przyjmowaæ wszystko, czym j¹ owo
ty [Innego] obdarowuje, jako co nowego, rzeczywicie wzbogacaj¹cego. Mi³oæ
chêtnie zrezygnowa³aby z niejednego fragmentu swojej wiedzy, gdyby dziêki temu
mog³a go na nowo przyj¹æ od istoty kochanej. Co wiêcej, dokona³aby nawet takiego
cudu, ¿e przesta³aby wiedzieæ o rzeczach, o których wie, aby tylko byæ zdoln¹ do
otrzymania ich na nowo jako daru od kochanej istoty33.

Tak dowiadczana przez podmiot prawda domaga siê najpierw, jako swego swoistego horyzontu  przyjêcia istnienia Boga. Opowiadaj¹c siê za zasad¹, ¿e cogitor ergo sum jest podstawow¹ form¹ zdania cogito ergo sum, Balthasar stwierdza, i¿ w tym praakcie, w którym ludzie
[ ] pojmuj¹ [ ] siebie jako podmioty, uzyskuj¹ wiadomoæ, ¿e s¹ ukonstytuowani
i pojêci przez Kogo innego, przeciwstawieni Mu i odró¿nieni od Niego. W³anie
w tej przestrzeni pe³nego czci dystansu, otwieraj¹cej siê miêdzy Bogiem a stworzeniem, wspó³stworzenia jawi¹ siê im w swoim samodzielnym bycie34.

Oznacza to, z jednej strony, odrzucenie idealistycznego panteizmu, oraz, z drugiej, przyjêcie interpodmiotowoci, czyli niemo¿noci redukcji wieloci skoñczonych podmiotów. Dlatego te¿
[ ] prawda jawi siê [ ] w wiecie jako rozdzielona na niezliczone podmioty, które
s¹ na siebie wzajemnie otwarte w postawie dog³êbnej gotowoci i oczekuj¹ wzajemnie od siebie udzielenia tej cz¹stki prawdy, która zosta³a im udzielona przez Boga
jako uczestnictwo w Jego prawdzie nieskoñczonej35.

Wydaje siê, ¿e w³anie w wietle tak rozumianej prawdy, a zw³aszcza
w jej nie daj¹cym siê unikn¹æ powi¹zaniu z prawd¹ o Bogu, oraz w zjawisku
interpodmiotowoci nale¿y rozumieæ duchow¹ drogê, jak¹ odby³a Edyta Stein,
by móc wreszcie zawo³aæ das ist die Warhheit! By³a przecie¿ tak skonstruowana, ¿e nie mog³a siê obejæ bez refleksji, jak pisa³a o sobie do Ingardena
w dniu 15 padziernika 1921 roku, a zatem tu¿ po wewnêtrznym prze³omie,
jaki siê w niej dokona³, a jeszcze przed przyjêciem chrztu36. Musia³a zatem
dowiadczaæ w sobie owego napiêcia miêdzy prawd¹ jako nieukrytoæ i jako
emeth. Musia³a wiêc nieustannie otwieraæ siê na to, co inne  co j¹ wewnêtrznie ubogaca³o, a równoczenie wzywa³o do kolejnych poszukiwañ i zg³êbieñ.
Tam¿e, s. 47.
Tam¿e, s. 52.
35
Tam¿e, s. 53.
36
„Przez te ostatnie lata du¿o wiêcej ¿y³am ni¿ filozofowa³am. Moje prace s¹ zawsze jedynie
odzwierciedleniem tego, czym zajmowa³am siê w ¿yciu bo jestem ju¿ tak skonstruowana, ¿e nie
mogê siê obejæ bez refleksji”. E. Stein, Spór o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, s. 136.
33
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Nie mog³a te¿ przechodziæ obojêtnie obok osób, które szanowa³a i które mniej
lub bardziej wiadomie ukazywa³y jej prawdê o Bogu: obok Husserla, Schelera, Reinacha i jego ¿ony Anne37, nieznanej kobiety z koszykiem modl¹cej
siê we frankfurckiej katedrze38, Hedwig Conrad-Martius, czy na koniec wobec w. Teresy Wielkiej.
Prawda o Edycie Stein jako cz³owieku szukaj¹cym prawdy  jako o Wahrheitssucher, a przez to jako o kim, kto szuka, nawet niewiadomie, Boga, czyli
jako o Gottsucher – znajduje takie oto potwierdzenie i swoisty komentarz
w Prawdzie wiata Hansa Ursa von Balthasara: W najmniejszym poruszeniu
myli ¿yje wiêc ju¿, zawarta w nim, wiedza o prawdziwej nieskoñczonoci;
ka¿dy s¹d, wypowiadany przez skoñczony rozum, jest dowodem na istnienie
Boga. Tak wiêc równie¿ ca³e poszukiwanie jednoci bytu jest w gruncie rzeczy
poszukiwaniem Boga, a jednoczenie uznaniem, ¿e ¿adna istota stworzona nie
jest Bogiem39. St¹d, zwa¿ywszy na jej intelektualn¹ uczciwoæ i wewnêtrzny
radykalizm, by iæ zawsze do koñca za odkryt¹ przez siebie prawd¹, mo¿na by
siê omieliæ na przytoczenie tutaj ostatnich s³ów, jakie umieraj¹cy Stanis³aw
Brzozowski tu¿ po swoim nawróceniu pod wp³ywem lektury Johna Henryego
Newmana zanotowa³ w swym Pamiêtniku pod dat¹ 5 kwietnia 1911 roku:
I know, I know Newmana nie jest dowolnym zwrotem literackim. [ ] I know, I know
jest sformu³owaniem niezrównanym faktu trudnego do uchwycenia, lecz niezaprzePo mierci Adolfa Reinacha, który zgin¹³ na wojnie, jego dotychczasowa ¿ona Anne zaprosi³a Edytê Stein, aby „uporz¹dkowa³a naukow¹ spuciznê jej mê¿a. ( ) [Jednak¿e Edyta] ba³a siê
przekroczyæ próg tego mieszkania. ( ) Jeszcze bardziej ba³a siê zobaczyæ z³aman¹ i zrozpaczon¹
wdowê, pani¹ Reinach, któr¹ zna³a jako szczêliw¹ ma³¿onkê u boku szlachetnego cz³owieka. Rzeczywistoæ okaza³a siê jednak inna. Co dla ateistki, Edyty Stein, by³o tylko druzgoc¹cym ciosem
losu, to chrzecijanka, pani Reinach, przyjê³a jako udzia³ w krzy¿u swego Mistrza. ( ) Zbawienie
p³yn¹ce z krzy¿a i jego tajemne b³ogos³awieñstwo k³ad³y siê jakim blaskiem na zbola³ych rysach
twarzy tej dostojnej kobiety. Edyta o nic j¹ nie pyta³a, ale wra¿enie, które pozosta³o po prze¿yciu,
okaza³o siê niezatarte. ‘By³o to moje pierwsze zetkniêcie z krzy¿em i z jego bosk¹ moc¹, jakiej
udziela on tym, którzy go nios¹. Po raz pierwszy widzia³am naocznie zrodzony ze zbawczego cierpienia Chrystusa Koció³ i jego zwyciêstwo nad ocieniem mierci. By³ to moment, w którym moja
niewiara za³ama³a siê, judaizm zblad³, a Chrystus zajania³: Chrystus w tajemnicy krzy¿a’. To wyznanie, uczynione pewnemu ksiêdzu krótko przed sw¹ mierci¹, siostra Benedykta zakoñczy³a s³owami: ‘Dlatego te¿ przy ob³óczynach mog³am wyraziæ tylko jedno ¿yczenie: by w zakonie nazywaæ siê siostr¹ od Krzy¿a’. Teresa Renata od Ducha wiêtego, Siostra Teresa Benedykta od Krzy¿a. Filozof i karmelitanka, s. 54-55.
38
„Wst¹pi³ymy na kilka minut do katedry i gdy pozostawa³ymy tam w nabo¿nym milczeniu, wesz³a jaka kobieta obarczona koszykiem i uklêk³a w jednej z ³awek na krótk¹ modlitwê. By³o
to dla mnie co zupe³nie nowego. Do synagogi i zborów protestanckich, do których chodzi³am, sz³o
siê tylko na nabo¿eñstwo. Tu kto oderwa³ siê od wiru zajêæ, aby wst¹piæ do pustego kocio³a, jakby na jak¹ poufn¹ rozmowê. Nigdy tego nie zapomnê”. E. Stein, Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne, s. 513.
39
H.U. von Balthasar, Teologika, t. 1: Prawda wiata, s. 233.
37
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czalnego, stanowi¹cego najg³êbsz¹ podstawê naszej istoty. Na dnie naszej duszy jest
wiat³o. Pozostaje ono w ³¹cznoci ze s³oñcem niegasn¹cym. [ ] Ka¿da wiara
w zbawienie cz³owieka musi byæ uniwersalna. Katolicyzm jest nieuchronny. Nieuchronnym, w samej idei cz³owieka zakorzenionym faktem jest Koció³. Cz³owiek
jest niezrozumia³¹ zagadk¹ bez Kocio³a. ¯ycie ludzkie jest szyderstwem i igraszk¹,
je¿eli Kocio³a nie ma40.

Das ist die Wahrheit! Edyty Stein jest potwierdzeniem faktu, ¿e równie¿ dla
niej zarówno katolicyzm, jak i zakorzeniony w cz³owieku Koció³ sta³y siê
nieuchronne.
Odt¹d zacz¹³ siê dla niej nowy etap zd¹¿ania drogami prawdy, co symbolicznie wyra¿a przestrzeñ zawarta miêdzy postaci¹ Edyty Stein znad baptysterium a krzy¿em w absydzie kocio³a St. Martin w Bad Bergzabern. Etap
bardzo jasnego radykalizmu, który kaza³ jej przekraczaæ granice filozofii.
Niezwykle przejmuj¹co wyrazi³ to Peter Wust, opisuj¹c po¿egnanie Hedwig
Conrad-Martius z Edyt¹ Stein, ju¿ jako s. Teres¹ Benedykt¹ od Krzy¿a, w dniu
jej ob³óczyn 15 kwietnia 1934 roku:
Pewien szczególny obraz z uroczystoci tego dnia stoi mi stale jeszcze przed oczyma, obraz cudownie symboliczny. By³o to przy ¿egnaniu siê z siostr¹ Benedykt¹ po
zakoñczeniu uroczystoci, w rozmównicy klasztornej. Z tamtej strony kraty sta³a
nowoodziana karmelitanka, z tej strony  znana kobieta-fenomenolog, Hedwig Conrad-Martius, która w swym wnikliwym studium o metafizyce czasu doprowadzi³a a¿
po przepaæ wiecznoci myl przedmiotow¹. By³a to, jak siê zdaje, jedyna w swoim
rodzaju gra przypadku: te dwie najwybitniejsze uczennice Husserla stoj¹ce naprzeciw siebie przez moment w tej osobliwej sytuacji. Jedna tropi³a podstawow¹ myl
fenomenologii a¿ do ostatecznych g³êbin metafizyki, o wiele g³êbiej ni¿ sam mistrz,
Husserl, druga natomiast w poszukiwaniu najg³êbszej podstawy wszelkiego bytu dosz³a a¿ do mistyki Karmelu. [ ] D³ugo jeszcze stalimy przed krat¹ klauzury i rozwa¿alimy tê d³ug¹, tak symboliczn¹ drogê, któr¹ sz³a ta nowicjuszka od Husserla
poprzez Tomasza a¿ dot¹d, tak  a¿ dot¹d. Potem regu³a zakonna wezwa³a do ostatniego po¿egnania. Nasze drogi rozesz³y siê twardo i nieub³aganie  od wiata  do
wiata (weltabwärts  welteinwärts) 41.
40
S. Brzozowski, Pamiêtnik, Warszawa 1913, s. 167-168 (cytat wed³ug uwspó³czenionej ortografii). Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e postaæ kard. Johna Henryego Newmana by³a tak¿e bardzo bliska samej Edycie Stein. Pisa³a miêdzy innymi o nim w licie do Romana Ingardena z dnia 8 listopada 1927 roku (por. E. Stein, Spór o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena,
s. 193), sama te¿ t³umaczy³a niektóre jego teksty. O tej jej pracy translatorskiej wyra¿a³ siê z ogromnym uznaniem o. Erich Przywara. Por. E. Przywara, Edyta Stein, przejrzystoæ i milczenie, s. 13.
41
P. Wust, Von Husserl zum Karmel. „Münsterischer Anzeiger”, 15 V 1934, póniej tak¿e
w: „Kölnische Volkszeitung”; to¿ w: ten¿e, Gesammelte Werke, hrsg. von W. Vernekohl, Band 7, Münster 1966, s. 298-301; to¿ w: A. Huning, Edith Stein und Peter Wust. Von der Philosophie zum
Glaubenszeugnis, Münster 1969, s. 29-34; t³um. pol.: P. Wust, Od Husserla do Karmelu, w: Teresa
Renata od Ducha wiêtego, Siostra Teresa Benedykta od Krzy¿a. Filozof i karmelitanka, s. 131-133.
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Jednym z bardzo wa¿nych rozró¿nieñ, jakie w swojej teologii wprowadzi³ Balthasar, jest dystynkcja miêdzy duchowym podmiotem a osob¹. Jak pisze on w Teodramatyce,
[ ] istota natury duchowej wie, ¿e jest podmiotem, a tym samym, ¿e jest cz³owiekiem w sposób niepowtarzalny i nieudzielny. Ale czy wie tym samym, kim jest? To
znaczy: czym  nie tylko ilociowo, ale tak¿e jakociowo  ró¿ni siê od wszystkich
pozosta³ych podmiotów natury duchowej? Mo¿e sobie tak¹ jakociow¹ odrêbnoæ
(haecceitas) przypisywaæ, ale nie potrafi jej pozytywnie okreliæ42.

Wed³ug Balthasara, cz³owiek mo¿e przybli¿yæ zrozumienie siebie jako osoby
na dwóch drogach. Pierwsza polega na empirycznym zebraniu cech danej jednostki decyduj¹cych o jej szczególnoci i wyj¹tkowoci. Natomiast druga droga ma charakter miêdzyosobowy. Urzeczywistnia siê ona wtedy, gdy druga
osoba lub grupa osób uwiadomi tê pierwsz¹, czym jest ona w oczach tego
drugiego lub ca³ej grupy. Powstaje tu jednak w¹tpliwoæ, czy to owiadczenie jest nie tylko w pe³ni prawdziwe, ale i nieodwo³alne. Jeli wiêc nie pojawi siê jaka inna gwarancja odnonie do kto osoby, zawsze rzekomo ograniczona w sobie jednostka bêdzie powiêcana na rzecz powszechnej rzeczywistoci. Poniewa¿ taka gwarancja nie mo¿e pochodziæ ani ze wiata
nieosobowego, ani te¿ ze sfery czysto ludzkiej solidarnoci, trzeba zatem
przyj¹æ, ¿e mo¿e byæ ni¹ jedynie absolutny Podmiot, sam Bóg. Dlatego te¿
[ ] tam gdzie Bóg mówi jakiemu podmiotowi duchowemu, kim on jest dla Niego,
Boga wiecznego i prawdziwego, gdzie mówi mu jednoczenie, dla jakiego celu istnieje, a wiêc daje mu uwiarygodnion¹ przez Boga misjê, tam mo¿na o takim duchowym podmiocie powiedzieæ, ¿e jest osob¹43.

Rozwa¿ania te odniós³ Balthasar przede wszystkim do Osoby Jezusa
Chrystusa, do którego Ojciec zwróci³ siê ze s³owami Ty jeste moim Synem
umi³owanym”. Jednak¿e maj¹ one swe odniesienie tak¿e do ludzi. Im bowiem, czyli stworzonym podmiotom duchowym, Chrystus otworzy³ pewien
obszar, w którym mog¹ stawaæ siê osobami w sensie teologicznym, to znaczy
mog¹ stawaæ siê partnerami gry w Boskim dramacie. W obszar ten jednak nie
mog¹ oni wejæ tylko na mocy w³asnej decyzji ani te¿  tym bardziej  wybraæ sami swej teologicznej roli. Wprawdzie obszar ten dziêki Chrystusowi
daje wolnoæ w Bogu, to jednak od samego Boga pochodzi wybór, powo³anie i misja, które s¹ darami ³aski.
42
H.U. von Balthasar, Teodramatyka, t. 2: Osoby dramatu, cz. 2: Osoby w Chrystusie, t³um.
W. Szymona, Kraków 2003, s. 194.
43
Tam¿e, s. 196.
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Jeli [one] zostan¹ zaakceptowane i dobrowolnie przyjête  stanowi¹ najwy¿sz¹ mo¿liw¹ dla cz³owieka szansê personalizacji i wziêcia w posiadanie swej w³asnej g³êbi
albo swej w³asnej Idei, której w inny sposób nie zdo³a³by stworzyæ44.

Nie znaczy to, oczywicie, ¿e taki cz³owiek od razu pojmuje istotê otrzymanej od Boga misji, tym bardziej ¿e jej celem jest pewna wspólnota, zw³aszcza wspólnota Kocio³a. Jak stwierdza Balthasar,
[ ] kto otrzyma³ powo³anie (kwalifikowane) i zosta³ obdarowany nowym imieniem,
nie musi od razu, z dnia na dzieñ daæ pe³nej odpowiedzi na treæ nowego imienia,
powinien jednak w niej wzrastaæ; powiadczaj¹ to przyk³ady Piotra, a tak¿e Paw³a45.

Tak¹ teologiczn¹ osob¹ sta³a siê Edyta Stein od chwili odkrycia Najwy¿szej Osobowej Prawdy w Bad Bergzabern. Jednym z przejmuj¹cych rysów jej
personalizacji jest przedziwne dowiadczenie religijne, jakie sta³o siê jej udzia³em podczas nabo¿eñstwa w Kolonii, w drodze do Beuron, jeszcze za czasów
pracy nauczycielskiej w Spirze.
Rozmawia³am ze Zbawicielem i powiedzia³am Mu, ¿e wiem, i¿ to Jego Krzy¿ zostaje teraz w³o¿ony na naród ¿ydowski. Ogó³ tego nie rozumie, ale ci, co rozumiej¹, ci
musz¹ w imieniu wszystkich z gotowoci¹ wzi¹æ go na siebie. Chcê to uczyniæ, niech
mi tylko wska¿e jak. Gdy nabo¿eñstwo siê skoñczy³o, mia³am wewnêtrzn¹ pewnoæ,
¿e zosta³am wys³uchana. Ale na czym ma polegaæ to dwiganie krzy¿a, tego jeszcze
nie wiedzia³am46.

Natomiast wiedzia³a to ju¿ wtedy, gdy w chwili aresztowania skierowa³a
do swej siostry Ró¿y nastêpuj¹ce s³owa: Chod, idziemy za nasz naród!,
a nastêpnie gdy odbywa³a ostatni w swym ¿yciu, byæ mo¿e poród g³êbokiego milczenia, marsz od kolejowej rampy w Auschwitz-Birkenau do komory
gazowej.
Próbuj¹c w pe³ni zrozumieæ dokonuj¹cy siê w niej proces personalizacji,
trzeba nam zapewne odnieæ siê zw³aszcza do tych oficjalnych dokumentów
Kocio³a katolickiego, w których jednoznacznie, ale przede wszystkim obiektywnie  to znaczy w³anie autorytetem Kocio³a  zosta³y okrelone to powo³anie i ta misja, jakie Edyta Stein otrzyma³a od Boga i jakie w pe³ni swej
radykalnej i konsekwentnej wolnoci nieu stannie realizowa³a, staj¹c siê partnerem gry w Boskim dramacie. Pierwszym z tych dokumentów jest homilia
wyg³oszona podczas uroczystoci beatyfikacyjnej w dniu 1 maja 1987 roku
Tam¿e, s. 247.
Tam¿e, s. 251.
46
E. Stein, Jak trafi³am do Karmelu w Kolonii, w: ta¿, Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej oraz
inne zapiski autobiograficzne, s. 538.
44

45
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przez Jana Paw³a II. Ojciec w. podkreli³ w niej nastêpuj¹ce wymiary misji
Edyty Stein, a przez to jej teologicznej osoby: praca naukowa pojêta jako
s³u¿ba Bo¿a, mi³oæ oblubieñcza Boskiego Baranka, dwiganie i umi³owanie
Krzy¿a za zbawienie narodu ¿ydowskiego, Kocio³a i wiata, ofiara przeb³agalna za prawdziwy pokój47. Drugim dokumentem jest przemówienie Jana
Paw³a II podczas kanonizacji Edyty Stein w dniu 11 padziernika 1998 roku,
w którym Papie¿ wskaza³ na kolejne elementy jej misji i zwi¹zanego
z ni¹ przes³ania, sprowadzaj¹cego siê do nastêpuj¹cych treci: wiadek godnoci cz³owieka, zwi¹zanie z Chrystusem ród³em wolnoci cz³owieka, mi³oæ do ludzi jako miara mi³oci do Boga, koniecznoæ zmierzania do Boga
poprzez ciasn¹ bramê rozeznania i wyrzeczenia, wiê miêdzy mi³oci¹
a prawd¹, wiê miêdzy mi³oci¹ a cierpieniem i krzy¿em48. Trzecim dokumentem jest motu proprio Jana Paw³a II z dnia 1 padziernika 1999 roku. Na jego
mocy Ojciec w. og³osi³ Edytê Stein  wraz ze wiêtymi Brygid¹ Szwedzk¹
i Katarzyn¹ Sieneñsk¹  Patronk¹ Europy. W dokumencie tym podkreli³
wagê zaanga¿owania Edyty Stein w spo³eczn¹ promocjê kobiety i w ukazywanie przez ni¹ bogactwa kobiecoci. Wskaza³ równie¿ na to, ¿e jej mieræ
jest szczególnie g³êbokim protestem przeciwko wszelkim formom ³amania
podstawowych praw cz³owieka. Jej osoba jest ponadto zadatkiem nowego
zbli¿enia miêdzy ¿ydami a chrzecijanami oraz symbolem szacunku, tolerancji i otwartoci dla wszystkich ludzi, którzy winni wzajemnie siebie rozumieæ i akceptowaæ, wznosz¹c siê ponad ró¿nice etniczne, kulturowe i religijne, buduj¹c w ten sposób spo³eczeñstwo prawdziwie braterskie”49.
Uwiadamiaj¹c sobie te elementy misji, jak¹ przekaza³ Bóg Edycie Stein,
i odkrywaj¹c przez to bogactwo jej teologicznej osoby bior¹cej udzia³ w Bo¿ej grze, widzimy te¿ drogê, która j¹ ostatecznie do Boga doprowadzi³a.

47
Por. Jan Pawe³ II, Pob³ogos³awiona przez Krzy¿. Homilia Jana Paw³a II wyg³oszona podczas uroczystoci beatyfikacyjnej s. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), Kolonia-Müngersdorf, 1 V 1987, LOsservatore Romano, wyd. pol., 8 (1987), n. 7, s. 22-23.
48
Por. Jan Pawe³ II, Wiara i krzy¿ s¹ nierozdzielne. Homilia Ojca wiêtego wyg³oszona podczas Mszy w. kanonizacyjnej [b³. Edyty Stein], Watykan, 11 X 1998, „L’Osservatore Romano”,
wyd. polskie, 19 (1998), n. 12, s. 17-20.
49
Por. Jan Pawe³ II, List apostolski motu proprio og³aszaj¹cy w. Brygidê Szwedzk¹, w. Katarzynê ze Sieny i w. Teresê Benedyktê od Krzy¿a Pol_³patronami Europy, n. 8-9, „L’Osservatore
Romano”, wyd. pol., 20 (1999), n. 12, s. 15-16.
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SUMMARY
The crucial moment in Edith Stein’s life was the reading of Therese from Avila’s
autobiography in 1921. Having read it, she declared this well-known sentence: Das ist die Wahrheit
– „This is truth!”. In the first part the article shows Edith Stein as a person passionately and
consequently searching the truth. The second part is an attempt to interpret of what the truth itself
is. There is also an analysis of the meaning for Edith Stein of her confession uttered in the moment
of her conversion in the light of Hans Urs von Balthasar’s theology (truth as áëçõèåéá and truth as
emeth) and in consequence what the essence of her being a theological person was.

Key words:
cross, truth, phenomenology, man as Wahrheitssucher and as Gottsucher, theological person
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OSOBA I WARTOCI
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 8, POZNAÑ 2011
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

WALDEMAR KMIECIKOWSKI

Niepewnoæ  zasadnicza kategoria etyczno-antropologiczna
w refleksji Zygmunta Baumana
Uncertainty  Zygmunt Baumans Basic Ethical-Anthropological Category

W naszych analizach podejmiemy próbê zrekonstruowania kilku znacz¹cych momentów refleksji Zygmunta Baumana koncentruj¹cej siê na problematyce etycznej i antropologicznej. Bogata spucizna polskiego postmodernisty zas³uguje niew¹tpliwie na to, aby dokonaæ wgl¹du w jej zawartoæ.
Wydaje siê, ¿e – pomimo dominacji socjologicznego paradygmatu Baumanowskiej analizy  mo¿na odnaleæ w niej znacz¹ce motywy filozoficzne.
Spróbujemy dokonaæ ich eksplikacji, a jednoczenie umiecimy je na tle zasadniczej  jak s¹dzimy – etyczno-antropologicznej kategorii, jak¹ jest niepewnoæ. Przekonani, ¿e myl Baumana przenikniêta jest motywem niepewnoci, skoncentrujemy siê na kilku jej przejawach i finalnie spróbujemy tak¿e
j¹ odnieæ do ontologicznych za³o¿eñ, które implicite zdaj¹ siê byæ obecne
w Baumanowskich badaniach.
I. NIEPEWNOÆ NA POZIOMIE GLOBALNYM
Charakterystyczne dla Baumana jest osadzenie jednostkowej niepewnoci w kontekcie globalnym. To ów kontekst zdaje siê nadawaæ oryginalne,
indywidualne znamiê Baumanowskim rozwa¿aniom. Niepewnoæ bowiem
w optyce filozofa nie stanowi ani akcydentalnego rysu towarzysz¹cego pewnemu etapowi ¿ycia cz³owieka (który poszukuje w³asnej to¿samoci) – i jako
taka by³aby przejciowa  ani te¿ nie jest ograniczona do pewnej grupy osób.
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W ujêciu Baumana niepewnoæ okazuje siê byæ immanentnym, istotnym momentem egzystencji wspó³czesnego cz³owieka, której nie da siê ju¿ wyizolowaæ z globalnej ca³oci; ca³oci, która wywiera wp³yw na istnienie pojedynczego cz³owieka i temu¿ wp³ywowi podlega. Wszak¿e cokolwiek siê dzieje
w jakimkolwiek miejscu – twierdzi Bauman – wp³ywa na to, jak ¿yj¹ ludzie
we wszystkich innych miejscach, jak maj¹ nadziejê ¿yæ i jak oczekuj¹, ¿e
bêd¹ ¿yæ […]. Nic nie jest, b¹d nie mo¿e na d³ugo pozostaæ neutralne i obojêtne wobec czegokolwiek innego1; wszak¿e na negatywnie zglobalizowanej planecie wszystkie najbardziej fundamentalne problemy […] s¹ globalne
i jako takie pozostaj¹ odporne na wszelkie lokalne rozwi¹zania […]”2; i jak
polski postmodernista w innym miejscu zauwa¿y – „z punktu widzenia ofiar
jednostronna globalizacja, ograniczona do biznesu, oznacza przede wszystkim
utratê kontroli nad dniem dzisiejszym i niezdolnoæ przewidzenia tego, co
mo¿e przynieæ przysz³oæ, a wiêc tak¿e niezdolnoæ opracowania sposobów
radzenia sobie z przysz³oci¹3.
Niepewnoæ okazuje siê wiêc wpisana niejako w naturê wspó³czesnego
cz³owieczego bycia. Skoro nie istniej¹ ju¿ ¿adne enklawy suwerennego  autonomicznego wobec sieci globalnych zale¿noci i skutków obecnoci owych
powi¹zañ  ludzkiego bytowania; skoro pojedynczy cz³owiek zdaje siê byæ
wtopiony we wspó³czesn¹ zglobalizowan¹ rzeczywistoæ, to wszelkie negatywne przejawy tej¿e globalizacji zdaj¹ siê dotykaæ ka¿d¹ ludzk¹ jednostkê.
Ta ostatnia jawi siê jako nieuchronnie uwik³ana w kontekst terroryzmu, utraty
pracy, niepewnoci odnonie do mo¿liwoci utrzymania rodziny itp. W optyce
Baumana niepewnoæ stanowi¹ca nieusuwalne wrêcz znamiê globalizacji
i posiada wymiar ogólnoludzki. Przecie¿ globalizacja to, co siê dzieje z nami
wszystkimi4, a immanentn¹ czêci¹ procesu globalizacji jest postêpuj¹ca
segregacja przestrzenna, separacja oraz wykluczenie5.
Wspó³czesny, ponowoczesny czy  u¿ywaj¹c innego sformu³owania Baumana – cz³owiek p³ynnej nowoczesnoci jest przenikniêty negatywnymi skutkami owej globalizacji. W ujêciu Baumana rzeczywistoæ, w której dokonuje
siê ludzka egzystencja, rodzi trwa³¹ i wielokszta³tn¹ niepewnoæ. Filozof powie, ¿e ekonomika, przemoc, gwa³t s¹ ju¿ dzi zaiste globalne, ale polityka,
a zatem i nasze poczynania zbiorowe nie wychodz¹ jak dawniej poza krajowe op³otki i gdzie im tam do zmierzenia siê ze wiatowym biznesem i solda1
2
3
4
5

Z. Bauman, P³ynne czasy. ¯ycie w epoce niepewnoci, Warszawa 2007, s. 14.
Tam¿e, s. 39.
Ten¿e, P³ynne ¿ycie, Kraków 2007, s. 234.
Ten¿e, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 72.
Tam¿e, s. 7.
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tesk¹ […]”6. Struktury pañstwowe doby dzisiejszej staj¹ siê bezradne wobec
globalizacji i jej destrukcyjnych dla egzystencji pojedynczego cz³owieka skutków. Pañstwo zdaje siê nie nad¹¿aæ za tempem planetarnych zmian, które
wy³amuj¹ siê spod pañstwowej kontroli. Wiele elementów dawniej  w okresie twardej nowoczesnoci poprzedzaj¹cej wspó³czesn¹ ponowoczesnoæ 
przynale¿nych do prerogatyw pañstwa dzisiaj ulega prywatyzacji i deregulacji7. Cz³owiek ponowoczesny zostaje pozostawiony sam sobie  zostaje
obci¹¿ony koniecznoci¹ rozwi¹zywania problemów, które wczorajsze (zanikaj¹ce) pañstwo narodowe samo usi³owa³o rozwi¹zywaæ, np. problemy mieszcz¹ce siê w kontekcie opieki spo³ecznej, zabezpieczenia spo³ecznego, ograniczania bezrobocia czy edukacyjnego przygotowania do sprostania oczekiwaniom rynku pracy.
Znamienite dla filozofa jest to, ¿e niepewnoæ w dobie globalizacji nie
ogranicza siê tylko do osób ¿yj¹cych w regionach ubogich, lecz zdaje siê
dotykaæ ka¿dego cz³owieka. Musimy bli¿ej przyjrzeæ siê temu aspektowi rozwa¿añ filozofa.
II. NIEPEWNOÆ INDYWIDUALNA
Cz³owiek ¿yj¹cy w stanie komfortu psychicznego zwi¹zanego z mo¿liwoci¹ zabezpieczenia szeregu potrzeb tak¿e jest wtopiony w horyzont fundamentalnej, ponowoczesnej niepewnoci. Ów horyzont wype³niony jest przez
ró¿norodne elementy. Odnajdujemy wród nich strach przed obcymi, który
skutkuje budowaniem miejskich, wspó³czesnych twierdz (osiedli i budynków)
oddzielaj¹cych zamo¿n¹ czêæ spo³eczeñstwa przed gronymi, nieznanymi
Innymi, jak równie¿ specyficzne, ukradkowe spojrzenie kierowane na mijanych przechodniów; spojrzenie „jakie przechodzieñ rzuca spod na wpó³ przymkniêtych powiek na innych przechodniów, nie chc¹c przypadkiem zbli¿yæ
siê zbytnio, ale i nie chc¹c zdradziæ siê, ¿e siê przygl¹da i zachêciæ w ten
sposób do zaczepki”8. Odnajdujemy tak¿e niepewnoæ zawodow¹. Wszak¿e
sta³a, dobrze strze¿ona i pewna praca nale¿y dzisiaj do rzadkoci. […]. Sloganem naszych czasów sta³a siê  pisze dalej Bauman – ‘elastycznoæ’ i to
coraz modniejsze pojêcie oznacza grê w zatrudnianie i zwalnianie przy przestrzeganiu niewielu regu³, zwykle zmienianych jednostronnie podczas owej
Ten¿e, Moralnoæ w niestabilnym wiecie, Poznañ 2006, s. 16.
Por. ten¿e, Szanse etyki w zglobalizowanym wiecie, Kraków 2007, s. 131n, 139; ten¿e, P³ynne ¿ycie, s. 72n., 92n.
8
Ten¿e, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996, s. 208. Por. ten¿e, P³ynne ¿ycie, s. 114nn.
6
7
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gry”9. Wród elementów powy¿szego horyzontu niepewnoci napotykamy
tak¿e obawê przed tym, aby nie staæ siê kolejn¹ jednostk¹ przynale¿¹c¹ do
grona odrzuconych i nieprzystaj¹cych do wspó³czesnej rzeczywistoci. Znamienite jest Baumanowskie okrelanie tych¿e odrzuconych jako nowych ubogich. Wedle filozofa bowiem bycie ponowoczesnym ubogim niekoniecznie
musi wi¹zaæ siê z okrelonym (niskim) statusem materialnym. Ubóstwo
oznacza  konstatuje polski myliciel – wykluczenie z tego, co okrela siê
jako ‘normalne ¿ycie’. Oznacza ‘niemo¿noæ dorównania innym’”10. Trwoga
nie tylko przed obcymi (która w warunkach miejskich przechodzi w miksofobiê11), lecz tak¿e lêk, i¿ konkretne Ja mo¿e zasiliæ szeregi nieprzystosowanych, a wiêc i nie nad¹¿aj¹cych za zmianami wspó³czesnego dziania siê posiada charakter zarówno powszechny, jak i dokuczliwy. Bauman zdecydowanie stwierdza, ¿e prawdziw¹ stawk¹ wycigu jest (tymczasowe) ocalenie
przed zasileniem wykluczonych i unikniêcie wywózki na mietnik12.
Powstaje oczywicie w tym momencie pytanie, czym jest owo normalne
¿ycie, z którego wykluczenie wzbudza powszechny lêk. W optyce Baumanowskiej niew¹tpliwie owym ¿yciem bêdzie ¿ycie konsumenta. Epoka ponowoczesna przecie¿ to nie epoka wytwórców (którzy w czasach twardej nowoczesnoci stanowili przedmiot troski etyki pracy13), lecz w³anie epoka konsumentów. Istotne wszak¿e dla funkcjonowania wspó³czesnego spo³eczeñstwa
nie jest ju¿ wytwarzanie, ale konsumowanie wytworzonych produktów. O ile
redukcja liczby osób nic nie produkuj¹cych nie stanowi wspó³czenie ¿adnego spo³ecznego problemu  a ich obecnoæ jako nieu¿ytecznych i zbêdnych
staje siê akceptowalna14 – o tyle ograniczanie liczby konsumentów jest czynnikiem spo³ecznie niepo¿¹danym. Ta szczególna zewnêtrzna presja przenosi
siê na wiadomoæ poszczególnych osób, które przenikniête s¹ lêkiem odnonie do mo¿liwoci sprostania konsumenckim wyzwaniom. Te bowiem  co
radykalnie eksponuje Bauman  nie ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do postulatu
prozaicznej konsumpcji.
Chodzi bowiem o specyficzne – rodz¹ce skutki zarówno antropologiczne
(kontekst to¿samoci cz³owieka), jak i etyczne  modyfikowanie wiadomoci osoby ludzkiej funkcjonuj¹cej w wspó³czesnym zmiennym wiecie; wiecie pulsuj¹cym niestabilnoci¹ i rodz¹cym sta³¹ niepewnoæ. W tym kontekTen¿e, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006, s. 60.
Tam¿e, s. 77.
11
Por. ten¿e, P³ynne czasy, s. 120nn.
12
Tam¿e, s. 9.
13
Por. tego¿, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, s. 24nn.
14
Por. tam¿e, s. 128nn.
9

10
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cie Bauman zauwa¿y, ¿e p³ynne ¿ycie, to ¿ycie oddane bez reszty konsumpcji. Traktuje ono wiat oraz wszystkie jego o¿ywione i nieo¿ywione elementy
jak przedmioty konsumpcji, a wiêc przedmioty, które trac¹ sw¹ u¿ytecznoæ
(a co za tym idzie: swój blask, atrakcyjnoæ, si³ê przyci¹gania i wartoæ)
w miarê ich u¿ywania15. Cz³owiek wtopiony w owo wspó³czesne p³ynne ¿ycie odnosi siê do ca³okszta³tu rzeczywistoci w optyce syndromu konsumpcyjnego. Wszak¿e ’syndrom konsumpcyjny’, posiadaj¹cy charakter poznawczy i wartociuj¹cy, steruje postrzeganiem  powie Bauman  i podejciem
do praktycznie wszystkich elementów przestrzeni spo³ecznej oraz inicjowanych i kszta³towanych przez ni¹ dzia³añ. […]. To prawdziwy syndrom, zespó³
zró¿nicowanych, ale cile powi¹zanych z sob¹ postaw i strategii, nastawieñ
poznawczych, s¹dów wartociuj¹cych, presupozycji, sformu³owanych wprost
i przyjêtych milcz¹co za³o¿eñ na temat zasad rz¹dz¹cych wiatem [ ], wizji
szczêcia [ ]”16.
Bycie konsumentem zatem wywiera wp³yw na ka¿dy element cz³owieczej
egzystencji. Okrela przecie¿ zarówno widzenie wiata jak i samego siebie.
Zdaje siê stanowiæ szczególny podmiotowy czynnik, który nieuchronnie modyfikuje indywidualne bycie w wiecie. Podmiotowe cz³owieczeñstwo zredukowane do egzystencjalnego statusu bycia konsumentem z jednej strony wtopione jest w zewnêtrzn¹ niepewnoæ – stanowi¹c¹ istotny wymiar wspó³czesnej, nieustannie przekszta³caj¹cej siê rzeczywistoci  z drugiej natomiast
strony owo cz³owieczeñstwo zdaje siê podlegaæ wp³ywowi tej¿e niepewnoci. Inaczej mówi¹c  transcendentna wobec podmiotu niepewnoæ zdaje siê
przenikaæ w g³¹b ludzkiej natury.
Cz³owiek wspó³czesny  zredukowany i redukuj¹cy siê do poziomu konsumenta, a jednoczenie obawiaj¹cy siê popadniêcia w stan nieu¿ytecznoci 
wiadomie przekszta³ca siebie zgodnie z ponowoczesnym idea³em. Konstytutywnym wrêcz elementem dla natury konsumenckiego cz³owieka jest pozbycie siê immanentnych sta³ych momentów. O tyle bowiem mo¿na byæ cz³owiekiem  sprawnym konsumentem  o ile pozbêdzie siê jakichkolwiek trwa³ych
sfer w³asnej to¿samoci. Pulsuj¹cemu zmiennoci¹ wspó³czesnemu wiatu
odpowiada  i to w sensie koniecznym  ci¹g³a antropologiczna zmiennoæ.
Jakakolwiek bowiem ludzka sta³oæ unicestwi³aby cz³owieka jako konsumenta. Bycie konsumentem bowiem to bycie w ci¹g³ym ruchu i w nieustannym 
sukcesywnie narastaj¹cym  odrywaniu siê od ka¿dego status quo. Wszak¿e

15
16

Ten¿e, P³ynne ¿ycie, s. 17.
Tam¿e, s. 130n.
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gdyby jednostki poczu³y siê pewnie, gdyby zadowoli³y siê swoim stanem
posiadania [ ], zada³yby tym samym miertelny cios rynkowi17.
W tym kontekcie mo¿na powiedzieæ, ¿e o tyle stajê siê cz³owiekiem
(konsumentem), o ile jestem w stanie permanentnego niezaspokojenia i pragnê posi¹æ kolejny przedmiot, który z samej natury konsumenckiego wiata
skazany jest na  szeroko rozumiane  unicestwienie. Specyficznym imperatywem konsumenta jest brak wewnêtrznego przywi¹zania do przedmiotu i troska o ci¹g³e po¿¹danie czego nowego, kolejnego i nastêpnego. Bauman powie, ¿e ’doskona³ego konsumenta’ da³oby siê porównaæ do fabryki, która
pracuj¹c […] dwadziecia cztery godziny na dobê przez siedem dni w tygodniu, zapewnia nieprzerwan¹ produkcjê ulotnych, krótkotrwa³ych pragnieñ
‘jednorazowego u¿ytku’”18. Doskona³y konsument – stanowi¹cy w Baumanowskiej optyce wspó³czesny antropologiczny idea³ – by³by cz³owiekiem
pozbawionym trwa³ego wewnêtrznego osobowego rdzenia. Jego identycznoæ
bowiem budowa³aby siê jedynie jako zestaw narastaj¹cych nieustannie egzystencjalnych epizodów; epizodów, z których ka¿dy faktycznie zamyka³by siê
w aktualnym d¹¿eniu do zaspokojenia tego oto (kolejnego ju¿) pragnienia
i postulowa³by nastanie nastêpnego po¿¹dawczego epizodu.
Tak rozumiana podmiotowa identycznoæ jest przenikniêta fundamentaln¹ wrêcz niestabilnoci¹. Budowana jest wszak¿e w kontekcie nieustannego
wybierania przedmiotów konsumpcji. Temu ostatniemu natomiast towarzyszy
nie tylko brak pewnoci, i¿ dokona³o siê w³aciwego (s³usznego!) wyboru, ale
i wiadomoæ tego, i¿ nie istnieje w³aciwy wybór! Ka¿da wszak¿e decyzja
cz³owieka-konsumenta swoje uzasadnienie posiada wy³¹cznie w aktualnym
po¿¹daniu i jako taka (bêd¹c jednoczenie skazan¹ na przejcie w kolejny
epizod konsumenckiego bycia) pozbawiona jest obiektywnego sensu. Niepewnoæ zatem zostaje wpisana niejako w naturê cz³owieka i zdaje siê wzrastaæ korelatywnie do rynkowych ofert. Nadmiar mo¿liwoci  powie filozof
 powiêksza jednak dodatkowo niepewnoæ wyboru, któr¹ mia³ jeli nie usun¹æ, to w ka¿dym razie z³agodziæ lub ograniczyæ. […] ¯ycie konsumentów to
niekoñcz¹ca siê seria prób i b³êdów. […]. ¯ycie konsumenta to nieustanna
hutawka nastrojów”19.
Tam¿e, s. 56.
Tam¿e, s. 144.
19
Tam¿e, s. 132n. W ka¿dej beczce zmys³owego miodu  powie Bauman w innym miejscu 
znajdzie siê zawsze ³y¿ka, albo i chochla, dziegciu niepewnoci; ka¿d¹ radoæ z prze¿ytego dowiadczenia truje strach przed nieadekwatnoci¹  podejrzenie, ¿e siê nie stanê³o na wysokoci
zadania, ¿e nie wycisnê³o siê przyjemnoci do koñca, ¿e inni potrafiliby wiêcej z okazji wydobyæ.
Ten¿e, Ponowoczesnoæ jako ród³o cierpieñ, Warszawa 2000, s. 308.
17

18
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Bycie cz³owiekiem w Baumanowskich p³ynnych czasach oznacza de facto stan permanentnej niepewnoci i tworzenie kolejnego w³asnego epizodu
w procesie konsumenckiego dziania siê; procesie, który pozbawiony jest zarówno ontycznych jak i antropologicznych racji, a którego jedyny sens mo¿na odnaleæ na poziomie rozsypanej to¿samoci, która redukuje siê do kolejnych (stanowi¹cych zamkniête ca³oci) epizodycznych, konsumenckich odniesieñ do wiata. Mówi¹c metaforycznie  o tyle jestem, o ile jestem wolny
od trwa³ego ontycznego rdzenia i doskonalê siê w intensyfikacji w³asnego
po¿¹dania w taki sposób, aby wyzwalaæ siê sukcesywnie z dotychczasowego
pragnê tego a tego i aby móc z wiêksz¹ jeszcze moc¹ pragn¹æ nowego tego
a tego; o tyle jestem  mo¿na by paradoksalnie powiedzieæ  o ile mnie nie
ma (jako trwa³ego Ja). Bauman wyranie skonstatuje, ¿e „jedynym „j¹drem
to¿samociowym”, które z ca³¹ pewnoci¹ wyjdzie z tej karuzeli przemian nie
tylko bez szwanku, ale wrêcz wzmocnione, jest homo eligens  cz³owiek wybieraj¹cy (ale nie cz³owiek, który wybra³!): trwale nietrwa³e „ja”, w pe³ni niespe³nione, ostatecznie nieostateczne i autentycznie nieautentyczne20. Wspó³czesny cz³owiek zreszt¹ nie chce odnaleæ autentycznej w³asnej to¿samoci.
Przenikniêty immanentn¹ epizodycznoci¹ ka¿dego momentu w³asnej egzystencji i  nieuchronnie z tym zwi¹zan¹ – niepewnoci¹ zdaje siê akceptowaæ
takie antropologiczne status quo. Jego oczekiwania filozof oddaje s³owami:
anulowanie przesz³oci, ‘narodzenie siê na nowo’, zdobycie nowego ‘ja’,
odrodzenie siê ‘jako zupe³nie inna osoba’ […] marzenie o ucieczce od w³asnego ja oraz przekonanie, ¿e urzeczywistnienie tego marzenia le¿y w naszym
zasiêgu. Nie traktuje siê jej jako jednej z dostêpnych mo¿liwoci, ale jako
naj³atwiejsze rozwi¹zanie […]21.
Owej ci¹g³ej ucieczce od autentycznej osobowej to¿samoci  od swego
„Ja”  i ci¹g³emu tkwieniu w immanentnej niepewnoci towarzyszy zreszt¹
transcendentna wobec cz³owieka niepewnoæ. wiat zewnêtrzny bowiem nie
pozwala na odnalezienie jakiejkolwiek trwa³oci; jakiejkolwiek nie-zmiennej
i nie-przemijaj¹cej sfery, która umo¿liwi³aby odkrycie przez osobowy byt
trwa³ego fundamentu sensu. wiat zewnêtrzny pulsuje zmiennoci¹ i uniemo¿liwia cz³owiekowi poznawcze dotkniêcie bytowej racjonalnoci. Bauman
wska¿e na przekonanie lub podejrzenie, ¿e nie istniej¹ ¿adne ustalone wczeniej regu³y lub obrane wspólnie cele, do których d¹¿enie uwolni³oby ludzi
od niepo¿¹danych konsekwencji ich wyborów. Punkty odniesienia i wskazówki, które dzi wydaj¹ siê godne zaufania, jutro prawdopodobnie zostan¹ uzna20
21

Ten¿e, P³ynne ¿ycie, s. 55.
Ten¿e, Szanse etyki w zglobalizowanym wiecie, s. 213.
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ne za myl¹ce i b³êdne22. Filozof zauwa¿y równie¿, ¿e drogowskazy zdaj¹
siê pokazywaæ ró¿ne drogi; sposób bycia, jaki jeden wzór doradza lub zachwala, drugi wzór gani lub wymiewa. Co by wiêc cz³owiek ponowoczesny
nie uczyni³, nigdy nie nabierze pewnoci, ¿e uczyni³ to, co trzeba23. Cz³owiek wspó³czesny jest zarówno sam przenikniêty niepewnoci¹, jak równie¿
przez ni¹ jest otoczony.
Ka¿dy element, który móg³by stanowiæ regu³ê, aksjologiczny pewnik,
normê czy jakikolwiek przejaw bytowej inteligibilnoci naznaczony jest nieuchronnie prze-mijaniem i wtopiony jest w nurt p³ynnego stawania siê. wiat
otaczaj¹cy staje siê sum¹ wra¿eñ, które mog¹ stanowiæ przedmioty naszego
po¿¹dania, a wszystko zmienia siê niczym w kalejdoskopie  rzeczywistoæ
jest nie-sta³oci¹, a podmiot odnosz¹cy siê do niej prze-chodzeniem kolejnych
chwilowych pragnieñ. W takiej rzeczywistoci uleg³y unicestwieniu wszelkie
wartoci i noniki sensu. Nie ma te¿ miejsca na mi³oæ. Pozostaj¹ tylko naskórkowe kontakty i hotelowe romanse, których urok na tym w³anie siê zasadza, ¿e jutro nadawaæ siê ju¿ bêd¹ tylko do puchn¹cej z dnia na dzieñ teczki wspomnieñ24. Ów stan permanentnego dynamizmu i wykluczenia z tego,
co istnieje, autentycznych fundamentów racjonalnoci, odnaleæ mo¿na
w jeszcze jednej konstatacji postmodernisty twierdz¹cego, ¿e kusz¹ce alternatywne oferty  rozg³os zamiast normatywnych ustaleñ, sezonowe s³awy i jednodniowi idole, ulotni bohaterowie, których wydobywa z mroku i milczenia
reflektor lub mikrofon w rêku reportera i którzy znikaj¹ ze sceny i gazetowych czo³ówek z prêdkoci¹ b³yskawicy  oto ruchome drogowskazy w wiecie pozbawionym drogowskazów trwa³ych25.
Bauman jednak zdaje siê wskazywaæ na szansê odnalezienia pewnego
wyjcia z wy¿ej opisanego antropologicznego zagubienia poprzez odkrycie
szczególnej sfery tkwi¹cej w g³êbi cz³owieka; sfery o wymiarze moralnym.
Skonstatuje bowiem, ¿e jani przed jani¹ moraln¹ nie ma, istnienie moralnoci jest ‘faktem ostatecznym’ i niejako pierworodnym […]”26. W tym kontekcie mo¿na by przypuszczaæ, ¿e to w³anie moralnoæ pozwoli prze³amaæ
dramat powszechnej niestabilnoci sensu i wskazaæ ponowoczesnemu cz³owiekowi rzetelny – nie tylko etyczny, ale wrêcz ontologiczny – fundament
jego egzystencji.

22
23
24
25
26

Tam¿e, s. 225.
Ten¿e, Dwa szkice o moralnoci ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 38.
Tam¿e, s. 33. Por. tam¿e, s. 17; ten¿e, Etyka ponowoczesna, s. 141nn.
Ten¿e, P³ynne ¿ycie, s. 52.
Ten¿e, Etyka ponowoczesna, s. 22.
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IV. MORALNOÆ WOBEC BRAKU PEWNOCI
Sam Bauman pok³ada wiele zaufania w odrodzonej moralnoci. Ta ostatnia w czasach ponowoczesnych – w okresie p³ynnej nowoczesnoci – jest ju¿
wyzwolona z gorsetu nowoczesnej etyki kodeksowo-jurydycznej. ¯ycie moralne cz³owieka nie jest ju¿ wt³oczone w ramy norm etycznych pretenduj¹cych do uniwersalnej akceptacji. Maj¹c wiadomoæ, ¿e zmierzch Wieku
Etyki (a wiêc wieku ferowania praw dla moralnoci)”27 – w optyce Baumanowskiej  nie stanowi wcale kresu ¿ycia moralnego, a „kres ‘ery etyki’ jest
pocz¹tkiem ‘ery moralnoci’ […]”28, musimy bli¿ej przyjrzeæ siê tej¿e wyzwolonej moralnoci.
Charakterystyczne dla rozwa¿añ etycznych omawianego postmodernisty
jest wyeksponowanie kategorii odpowiedzialnoci. Zdaje siê ona stanowiæ
szczególne centrum analiz. To w³anie podejmuj¹c siê odpowiedzialnoci za
dobro innych – powie filozof – na jak¹ skazany jestem ju¿ jako istota spo³eczna, spe³niam siê jako ‘osoba’. Byæ osob¹ to tyle, co zdaæ sobie sprawê
z odpowiedzialnoci za innych, zgodziæ siê na tê odpowiedzialnoæ i uznaæ, ¿e
choæ wszyscy jestemy sobie nawzajem winni odpowiedzialnoæ, to ja i tylko
ja odpowiadam za wywi¹zanie siê ze swojej29. Odpowiedzialnoci Baumanowskiej zdaje siê zreszt¹ towarzyszyæ rys radykalizmu czy nawet heroizmu.
Wszak¿e odpowiedzialnoæ moralna jest ze swej strony jednostronna (czy
raczej obojêtna wobec dwustronnoci), asymetryczna i nie-wzajemna (czy raczej obojêtna na fakt, ¿e bêdzie odwzajemniona)30. Odpowiedzialnoæ ma
zawsze charakter indywidualnego – mojociowego – imperatywu odnosz¹cego siê do moich relacji z innymi ludmi. W odpowiedzialnoci nacisk po³o¿ony jest nie tyle na interpersonalny (symetryczny) charakter, ile w³anie na
mojociowe zobowi¹zanie wobec Innego, w które jestem po prostu uwik³any.
Zawsze to Ja ponoszê odpowiedzialnoæ i od ciê¿aru tej¿e godnoci nie mogê
siê uchroniæ. Imperatyw odpowiedzialnoci zreszt¹ cile wi¹¿e siê z osobow¹ wolnoci¹. Nie jestemy wolni. Wyzwolenie  konstatuje filozof – przychodzi dopiero wtedy, gdy decydujemy siê przekuæ los w powo³anie; gdy,
innymi s³owy, przyjmujemy odpowiedzialnoæ za tê odpowiedzialnoæ, któr¹
i tak wszak ponosimy i od której uwolniæ siê nie mo¿emy31.

27
28
29
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Ten¿e, Dwa szkice o moralnoci ponowoczesnej, s. 73.
Tam¿e, s. 83.
Ten¿e, Moralnoæ w niestabilnym wiecie, s. 12.
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Mo¿na by wiêc pokusiæ siê o stwierdzenie, i¿ sfera moralna cz³owieka 
sfera zwi¹zana z odpowiedzialnoci¹ za ka¿dego Innego  nabiera zarówno
wymiaru antropologicznej powszechnoci, jak i ontycznego fundamentu dla
zagubionej ponowoczesnej to¿samoci cz³owieka. Skoro ¿aden cz³owiek nie
mo¿e wyzwoliæ siê od decyduj¹cej dla moralnoci odpowiedzialnoci, to 
byæ mo¿e  w³anie jego przestrzeñ moralna mog³aby byæ odczytana jako
bytowy rdzeñ cz³owieka. Element jego natury konstytutywnej; rdzeñ pozwalaj¹cy wyrwaæ siê z wspó³czesnej sieci  zarówno transcendentnej, jak immanentnej, cz³owieczej  permanentnej niepewnoci. Bauman przecie¿ ow¹ odpowiedzialnoæ zdaje siê osadzaæ bardzo g³êboko w ludzkiej naturze i nadawaæ jej radykalny, ogólnoludzki charakter i zasiêg. W owym radykalizmie
idzie tak daleko, ¿e przypisuje cz³owiekowi odpowiedzialnoæ za losy ka¿dego innego cz³owieka i zdaje siê domagaæ swoistej wieckiej wiêtoci.
W kontekcie refleksji skupionej wokó³ Lévinasa zauwa¿y, ¿e standard, wedle którego ja (tylko ja) mogê mierzyæ moj¹ (tylko moj¹) odpowiedzialnoæ,
jest, w tym sensie, skrojony na wzór wiêtych: jest standardem, który mogê 
i winieniem nawet  stworzyæ dla siebie, ale którym nie wolno mi siê pos³u¿yæ dla mierzenia moralnoci innych”32. O zasiêgu natomiast mojej odpowiedzialnoci mo¿e wiadczyæ przekonanie Baumana, ¿e w dzisiejszej rzeczywistoci odró¿nienie przez Jaspersa winy moralnej (zwi¹zanej z moim konkretnym dzia³aniem) od winy metafizycznej (wynikaj¹cej z faktu cierpienia
jakiegokolwiek cz³owieka) straci³o swoje uzasadnienie33. W kontekcie powszechnoci informacji i tkwienia w cyberprzestrzeni swoj¹ odpowiedzialnoci¹ partycypujê w cierpieniu ka¿dego cz³owieka. Wszak¿e nikt z nas nie
mo¿e siê ju¿ dzi zaklinaæ, ¿e nie ma ¿adnego zwi¹zku miêdzy jego ospa³oci¹ czy, przeciwnie, zapaleñstwem, a huraganem nieszczêæ, jakie nawiedzi³y odleg³e ludy i nadal nad nimi wisz¹34.
W wietle powy¿szych rozwa¿añ mo¿na by s¹dziæ, i¿ zdo³alimy odnaleæ w refleksji Baumanowskiej swoisty punkt oparcia dla wspó³czesnego
cz³owieka, który pozwoli mu odnaleæ zarówno prawdê o sobie samym jako
32
Ten¿e, Etyka ponowoczesna, s. 71. Warto w tym miejscu nadmieniæ, i¿ Bauman czasami
stosuje specyficzny styl narracji, w którym trudno zdecydowanie oddzieliæ referowanie pogl¹dów
innych mylicieli od jego w³asnych pogl¹dów. Zbigniew Sare³o  omawiaj¹c pogl¹dy Baumana 
stwierdzi, ¿e napotykamy na trudnoæ, któr¹ niesie ze sob¹ eklektyzm jego wypowiedzi [ ]. Pogl¹dów wymienionych mylicieli Z. Bauman nie podziela w ca³oci. Przejmuje on od nich tylko
pojedyncze idee. Z. Sare³o, Z³o¿enia antropologiczne w etycznych pogl¹dach Z. Baumana,
w: Moralnoæ i etyka w ponowoczesnoci, red. Z. Sare³o, Warszawa 1996, s. 65.
33
Por. Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym wiecie, s. 66; ten¿e, Moralnoæ w niestabilnym wiecie, s. 14.
34
Ten¿e, Moralnoæ w niestabilnym wiecie, s. 15.
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cz³owieku  a tak¿e tym oto cz³owieku – jak i wyciszyæ ci¹g³¹ niepewnoæ;
punkt oparcia, którym by³aby przestrzeñ moralna konstytuowana przez mojociow¹ odpowiedzialnoæ. Baumanowska etyka jednak obejmuje tak¿e takie momenty, które zdaj¹ siê podwa¿aæ tak¹ ewentualnoæ.
Ju¿ na wstêpie do swojej klasycznej ju¿ Etyki ponowoczesnej filozof
stwierdzi, ¿e ludzie s¹ moralnie wieloznaczni: ambiwalencja unosi siê nad
‘pierwotn¹ scen¹’ ludzkiego spotkania. […] moralnoæ nieambiwalentna jest
egzystencjalnie niemo¿liwa35. Odnajdujemy tam tak¿e twierdzenie, ¿e „moralnoæ jest nieuleczalnie aporetyczna. Nieliczne tylko wybory (i to z regu³y
wybory trywialne…) s¹ jednoznacznie dobre. W wiêkszoci przypadków
wybieraæ trzeba miêdzy sprzecznymi impulsami. Co gorsza, ka¿dy niemal
impuls moralny, jeli podporz¹dkowaæ mu siê bez reszty, doprowadziæ mo¿e
do niedobrych nastêpstw (przyk³adem najbardziej dobitnym jest impuls troski i opieki nad Drugim Cz³owiekiem  który, doprowadzony do krañca, wiedzie do unicestwienia autonomii podmiotowej podopiecznego, do zdominowania jego osobowoci, do ucisku)”36. Wydaje siê, ¿e te Baumanowskie wgl¹dy w specyfikê jego moralnoci oddaj¹ najbardziej istotne jej momenty.
Przestrzeñ moralna przenikaj¹ca naturê pojedynczego cz³owieka  przestrzeñ,
w której próbowalimy doszukaæ siê antropologicznego, ale i ontycznego
rdzenia pozwalaj¹cego usun¹æ immanentny niepokój  pozbawiona jest jednoznacznoci i czytelnoci.
Bauman wszak¿e wprost przypisuje jej zarówno ambiwalencjê jak
i aporetycznoæ. To, co zdawa³o siê stanowiæ szansê na odrodzenie cz³owieka
p³ynnej nowoczesnoci  na odnalezienie jego zagubionej (zarówno gatunkowej jak i indywidualnej) to¿samoci  samo zdaje siê stanowiæ ród³o niepokoju. Skoro bowiem wspomniana sfera moralna sama jest ogo³ocona z trwa³ego sensu i wyklucza odnalezienie w sobie ostatecznego ³adu i uporz¹dkowania, to trudno j¹ uznaæ za poszukiwany przez Baumana  przynajmniej
implicite, tzn. w kontekcie eksponowania wspó³czesnej zmiennoci  drogowskaz dla wspó³czesnego cz³owieka. Bauman stawia cz³owiekowi poszukuj¹cemu w³asnej wolnoci i d¹¿¹cemu do bycia pe³n¹ osob¹ wysokie standardy oczekiwañ (absolutna odpowiedzialnoæ za Innych granicz¹ca wrêcz ze
wiêtoci¹), ale jednoczenie ca³a etyczna doktryna filozofa zdaje siê ograniczaæ tylko do tego postulatu. Bauman obci¹¿a cz³owieka koniecznoci¹ wziêcia odpowiedzialnoci, lecz pozostawia go zupe³nie samego wobec zarówno
wyjanienia koniecznoci pójcia drog¹ wieckiego wiêtego, jak równie¿
35
36
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sposobu realizacji owego wznios³ego postulatu. Jedyny drogowskaz dla poszczególnego cz³owieka tkwi wy³¹cznie w nim samym w formie jego indywidualnej moralnoci; w postaci jego (wy³¹cznie jego!) osobowych impulsów
moralnych, dla których nie mo¿na odnaleæ ¿adnych ogólnych normatywnych
wskazówek.
Bauman wprowadza mojociow¹ egzystencjê w stan osamotnienia i koniecznoci sprostania imperatywowi moralnej odpowiedzialnoci za losy
wszystkich ludzi oraz zmusza j¹ do odnalezienia sposobów realizacji tego¿
zadania wy³¹cznie w sobie. Filozof obwieciwszy zmierzch wieku etyki (kodeksowej, normatywnej)  przekreliwszy sens obecnoci jakichkolwiek trwa³ych moralnych zasad – odkryt¹ przez siebie moralnoæ zdaje siê uto¿samiaæ
tylko z indywidualnoci¹ impulsów moralnych. Te natomiast zupe³nie wyzwolone z ogólnych norm staj¹ siê zarówno ambiwalentne jak i aporetyczne.
Moralnoæ jest wprawdzie mojociowa – wreszcie wolna od deprecjonowanych przez Baumana norm  ale równoczenie jest nie-do-precyzowana, radykalnie nieokrelona. W jej naturê wpisana jest nieusuwalna sprzecznoæ.
Przecie¿ moralny impuls mo¿e zrodziæ ucisk Drugiego i panowanie nad nim;
przecie¿ z tej samej gleby wyrastaj¹ mi³oæ i nienawiæ; najbardziej cz³owiecza z mi³oci i najbardziej nieludzka z nienawici. Teren odpowiedzialnoci
jest zarazem  i to w sposób trudny do unikniêcia  polem uprawnym przemocy i okrucieñstwa37; przecie¿ dzia³anie moralne jest z natury wieloznaczne; balansuje ono na cieniutkiej i wyboistej cie¿ce miêdzy przepaci¹ dominacji, z jednej strony, a otch³ani¹ obojêtnoci (przebranej za tolerancjê)
z drugiej. […] Osoba moralna nie mo¿e przezwyciê¿yæ ambiwalencji zawartej w jej kondycji. […] Sztuka moralnoci […] mo¿e byæ tylko sztuk¹ ¿ycia
i dzia³ania w warunkach wieloznacznych38.
Wypowiedzi te wyranie wskazuj¹ na negatywny charakter Baumanowskiej koncepcji moralnoci. Wszak¿e moralnoæ sama z siebie nie posiada
aksjologicznej pozytywnej treci. Skoro moralne odniesienie do Drugiego
doprowadziæ mo¿e zarówno do jego uprzedmiotawiaj¹cej degradacji (do dominacji nad nim), jak równie¿ mo¿e przybraæ postaæ nienawici, to trudno
znaleæ w intymnoci mojociowej moralnej przestrzeni ród³o dobra; skoro
odpowiedzialnoæ  Baumanowski rdzeñ jego moralnoci  doprowadziæ
mo¿e do okrucieñstwa, to powstaje przypuszczenie, ¿e moralny impuls sam
w sobie pozbawiony jest aksjologicznego okrelenia, a wy³oniæ mo¿e nie tylko dobro, ale i z³o!
37
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Je¿eli jednak nasze uwagi by³aby uzasadnione twierdzeniami Baumana,
to jego moralnoæ mia³aby wyranie znamiê przed-moralne. Bez wzglêdu na
to, czy pos³u¿ymy siê pojêciem impulsu moralnego, osoby moralnej, jani
moralnej czy odpowiedzialnoci, to sfera moralna z w³asnej natury jest przeddobrem i przed-z³em. Jako taka jest potencjalnoci¹ i indywidualnoci¹, ale
z pewnoci¹ pozbawiona jest wartociowej gêstoci. Przypisanie jej aporetycznoci i ambiwalencji (a tak¿e irracjonalizmu39) zdaje siê stanowiæ tylko
Baumanowsk¹ próbê obrony owej moralnoci przed unicestwieniem! Owa
wieloznacznoæ stanowi bowiem jedyne treciowe znamiê. Odebranie tego
momentu sprawi³oby, ¿e moralnoæ fundamentalnie specyfikuj¹ca ka¿dego
cz³owieka – „jani przed jani¹ moraln¹ nie ma”40 – przesta³aby istnieæ!
Analiza Baumanowskiej koncepcji moralnoci pozostawia nas wobec wielu pytañ. Wiedz¹c, czym moralnoæ nie jest  jej naturê przecie¿ Bauman
buduje poprzez konsekwentn¹ opozycjê wobec etyki normatywnej – nie mo¿emy sprecyzowaæ, czym ona faktycznie jest. Powszechnoæ wystêpowania
(obecnoæ w ka¿dym cz³owieku) i wysokie standardy stawiane przed ni¹ nie
usuwaj¹ wcale w¹tpliwoci. Baumanowskie konstatacje zdaj¹ siê zreszt¹ czêsto pozostawaæ tylko na poziomie deklaracji. W tej przecie¿ tonacji sformu³owano twierdzenia, ¿e moja odpowiedzialnoæ jest jedyn¹ ‘racj¹’ dzia³ania
moralnego41, „etyka […] ma do czynienia ze stanami, które jeszcze nie zaistnia³y, […] obiektem jej troski jest przysz³oæ [ ]”42, jak równie¿ konstatacjê, i¿ ludzie wrzuceni w spo³eczeñstwo ponowoczesne nie maj¹ poniek¹d
ucieczki: musz¹ oni spojrzeæ w oczy w³asnej niezawis³oci moralnej, a zatem
w³asnej, nie wyw³aszczalnej i nie zbywalnej, moralnej odpowiedzialnoci43.
Przytoczone jednak  podnios³e i postulatywne  sformu³owania nie przybli¿aj¹ nas jednak do zrozumienia istoty moralnoci i pozostawiaj¹ nas wobec
tego nie-jasne, nie-racjonalne, nie-okrelone i nie-daj¹ce siê poznaæ.
Wydaje siê zreszt¹, ¿e to w³anie owe negatywne deskrypcje najpe³niej
oddaj¹ naturê Baumanowskiej koncepcji. Wszak¿e nie ma wiêc standardów
uniwersalnych, gdy o moralnoæ idzie […]. Moralnoæ jest ‘nieugruntowana’;
moralnoæ nie ma ‘fundamentu’ […]”44. Pozostaje czyst¹ wieloznacznoci¹,
odart¹ z jakiegokolwiek ogólnoci i tkwi¹c¹ w normatywnej pustce; pustce,
która pozbawiona fundamentu, sama ma staæ siê fundamentem dla odpowie39
40
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dzialnego bycia dla Drugiego. Ale taka pustka nie mo¿e stanowiæ poszukiwanej przez nas w refleksji filozofa antropologicznej rdzennej sfery, która umo¿liwi³aby ponowoczesnemu cz³owiekowi powrót do rzetelnej prawdy o sobie
samym. Wrêcz odwrotnie  wyzwolona moralnoæ stanowiæ mo¿e ród³o jeszcze wiêkszej niepewnoci. Skoro moralnoæ jest czym wczeniejszym od
naszego mylenia (jestem istot¹ moraln¹, zanim mylê45), to niepewnoæ
wi¹¿¹ca siê z ni¹ jeszcze intensywniej przenika naturê cz³owieka i pog³êbia
faktyczny antropologiczny dramat. Bauman pozostawia cz³owieka w absolutnej niepewnoci! Twierdzi, ¿e nie mogê ukoiæ sumienia, nie mogê uzyskaæ
pewnoci poprzez stosowanie siê do czytelnych regu³ […]. Choæ jako istota
spo³eczna jestem zawsze z innymi, jako istota moralna jestem zawsze sam”46.
W podobnym tonie skonstatuje tak¿e, ¿e oszo³omiona i zdezorientowana jañ
staje dzi samotnie w obliczu dylematów moralnych pozbawionych dobrego
(a tym bardziej: oczywistego) wyjcia, konfliktów moralnych nie do rozwi¹zania i konstatacji, ¿e byæ istot¹ moraln¹ jest bolenie trudno47. Bauman zatem de facto skazuje cz³owieka na nieusuwaln¹ samotnoæ, dramat i brak rozeznania w horyzoncie tego, co najbardziej cz³owiecze – aksjologicznego
imperatywu!
Wydaje siê jednak, i¿ u Baumana mo¿emy dostrzec jeszcze g³êbszy i bardziej podstawowy fundament eksponowanej dot¹d niepewnoci etycznej
i antropologicznej.
V. BYTOWA NIESTABILNOÆ
Egzystencjalne wstrz¹sy  zauwa¿a Bauman  towarzyszy³y ludziom na
przestrzeni ca³ej ich historii […]. ’Los’ z definicji uderza bez ostrze¿enia
i bez wzglêdu na to, co jego ofiary mog¹ zrobiæ [ ]”48. W innym miejscu filozof stwierdzi, ¿e nag³oæ podmuchu losu, ich nieregularnoæ […] – wszystko to czyni je nieprzewidywalnymi, a nas samych w ich obliczu bezbronnymi. […]. Nic dziwnego, ¿e marzy nam siê od czasu do czasu wiat bez wypadków. wiat regularny, przewidywalny49. To marzenie jednak jest
nieosi¹galne. Egzystencja cz³owieka wtopiona jest w rzeczywistoæ nie-regularn¹ i nie-przewidywaln¹. Taka przecie¿ autorska wizja ujawnia siê de facto
Tam¿e, s. 83.
Tam¿e.
47
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w specyficznych Baumanowskich opisach, w których filozof czêsto kryje
swoje stanowisko za pogl¹dami innych. Zauwa¿y, ¿e jako gracz, wiat zachowuje siê dok³adnie tak samo, jak inni gracze: trzyma karty przy piersi
i lubuje siê w wyjciach zaskakuj¹cych i zbijaj¹cych z panta³yku50. Pomimo
ascezy wobec osobistych konstatacji ontologicznych napotykamy jednak na
przyznanie Baumana, ¿e wiemy dzi, ¿e nie odkryto dot¹d i zapewne nie
odkryje siê ju¿ nigdy fundamentów bytu […]”51, jak równie¿, ¿e byt z pozoru u³adzony i sensowny podszyty jest Chaosem i Absurdem […]”52; napotykamy tak¿e na stwierdzenie, i¿ mieræ jest szpar¹, przez któr¹ […] absurdalnoæ bytu s¹czy siê w nurt ¿ywota […]”53.
Wypowiedzi te z jednej strony stanowi¹ wyraz okrelonej ontologicznej
koncepcji polskiego postmodernisty, a z drugiej  jak siê zdaje  pozwalaj¹
g³êbiej spojrzeæ na tytu³ow¹ dla naszych rozwa¿añ niepewnoæ Baumanowskiej antropologii i etyki. Okazuje siê bowiem, i¿ omawiany filozof w swojej
obszernej spucinie  osadzonej w socjologizuj¹cy i nieco kryj¹cy pe³niê
w³asnych pogl¹dów narracyjny schemat  porusza siê w horyzoncie niestabilnoci ontycznej. Ta ostatnia stanowi trwa³y (aczkolwiek wprost przez autora nie ujawniany) motyw jego rozwa¿añ. Te bowiem dokonuj¹ siê niejako
w tle bytowego chaosu. Nie jest tak, aby tylko etyka i antropologia przenikniête by³y niepewnoci¹. To sama rzeczywistoæ jest absurdalna i chaotyczna.
Pulsuje niestabilnoci¹ i zmiennoci¹, a niepewnoæ i zagubienie wspó³czesnego cz³owieka stanowi¹ tylko szczególn¹ egzemplifikacjê bytowej wieloznacznoci i sprzecznoci. To byt sam w sobie jest tkany przez absurdalnoci.
Ogo³ocony jest z trwa³oci, sensu i racjonalnoci!
Byæ mo¿e zatem w³anie tutaj nale¿a³oby doszukiwaæ siê typowo Baumanowskiej – fundamentalnej i radykalnej!  niechêci do nowoczesnych projektów racjonalizacji ludzkiej rzeczywistoci i jego awersji wobec etyki normatywnej. Skoro bowiem rzeczywistoæ jest chaotyczna, to nowoczesna pasja
normatywno-jurydyczna (stanowi¹ca zreszt¹ bardziej autorski wytwór redukcji kilkuwiekowej refleksji etycznej ni¿ rzetelny opis tej¿e refleksji) by³aby
czym negatywnym nie tyle z powodu zamkniêcia moralnoci w gorsecie
zasad i norm, ile z powodu niezgodnoci z sam¹ natur¹ bytu! Bauman nie
opisuje takiego kontekstu, jednak  jak siê zdaje  to on faktycznie okrela
jego refleksjê etyczn¹ i antropologiczn¹. Je¿eli wszak¿e istnienie jako takie
50
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jest chaotyczne, absurdalne i nie-racjonalne, to trudno przypuszczaæ, aby pewne istniej¹ce konkretne jestestwo (cz³owiek wraz z jego najg³êbszym moralnym poziomem) pozbawione by³o niestabilnoci, irracjonalizmu i niepewnoci. Skoro byt jest aporetyczny, to mo¿na ju¿ spokojnie skonstatowaæ, ¿e nie
ma prawdziwych ani fa³szywych wartoci: s¹ tylko przyjête lub odrzucone54.
Je¿eli jednak Baumanowskie rozwa¿ania ods³aniaj¹ powszechnoæ irracjonalizmu  ontyczn¹, antropologiczn¹ i moraln¹ – to powstaje pytanie
o sens odpowiedzialnoci moralnej; o sens podstawowej kategorii etycznej.
Jakie jest miejsce na wznios³oæ moralnego imperatywu w obliczu ontycznego Absurdu i Chaosu? Byæ mo¿e jest on  jako obecny w ka¿dym cz³owieku
stan potencjalnoci pozbawiony racjonalnego zakorzenienia i wyt³umaczenia
– jedynie wyrazem ludzkiej irracjonalnej egzystencji! Byæ mo¿e radykalna
niepowtarzalnoæ i mojociowoæ impulsów moralnych stanowi jedynie wyraz irracjonalnej natury cz³owieka; wyraz tego, co mo¿na by okreliæ jako
ludzk¹ kondycjê moraln¹, wspóln¹ istotom ludzkim […]”55.
Czy jednak taka  tylko deklaratywnie wznios³a  cz³owiecza kondycja
nie redukuje siê do poziomu bliskiego specyfikacji czysto biologicznej? Bauman przecie¿  tym razem ju¿ wprost  postuluje wprowadzenie do ‘programu emancypacji’ […] po³¹czenia nakazów etycznych z instynktem samozachowawczym w celu stworzenia swoistej wspólnoty przetrwania […]”56. Czy
tym samym jednak nie instrumentalizuje moralnoci i  wbrew w³asnym
twierdzeniom – nie przypisuje jej utylitarnej i biologicznej funkcji? Mo¿e
powstaæ bowiem podejrzenie, ¿e ogólnoludzkie impulsy moralne nieco prozaicznie integruj¹ ludzi ze sob¹ i wtapiaj¹ siê w horyzont gatunkowych mechanizmów obronnych. Trafnoæ sugestii o naturalizacji  pozornie wznios³ej
– Baumanowskiej moralnoci zdaje siê zreszt¹ potwierdzaæ szczególna estyma filozofa do ludzkoci. Wszak¿e moje osobiste niepowodzenia w niczym
nie podwa¿aj¹ przewiadczenia o nieskoñczonoci ludzkiej potencji; przeciwnie, dowodz¹ porednio potêgi ludzkich, gatunkowych dokonañ. Mój los uczyni³o niepewnym po³¹czenie mojej osobistej s³aboci i ignorancji z wszechpotêg¹ i wszechwiedz¹ ludzkiego gatunku”57.
Czy¿by zatem powrót do autorytetu Marksa, Lenina i Ró¿y Luksemburg
nie by³ przypadkowy i czy nie tam w³anie nale¿a³oby szukaæ fundamentów
myli samego Baumana?58
Ten¿e, P³ynne ¿ycie, s. 166.
Ten¿e, Etyka ponowoczesna, s. 23.
56
Ten¿e, P³ynne ¿ycie, s. 236.
57
Ten¿e, Ponowoczesnoæ jako ród³o cierpieñ, s. 304n.
58
Por. ten¿e, P³ynne czasy, s. 43n; ten¿e, P³ynne ¿ycie, s. 47n, 62, 71, 217n, 223, 228, 230nn.
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SUMMARY
The article centers around Bauman’s category of uncertainty and presents its ethical and
anthropological contexts. The author also makes an attempt to set human drama in onthological
sphere. Post-modern man is deprived of solid moral indicators and has constant doubts about the
rightness of his choices. Ethical-anthropological uncertainty is a sign of onthological instability and
it seems to be the consequence of absurd and irrationality immanent to Bauman’s structure of being.
Polish post-modernist does not say much explicite about being which is undoubtedly aporetical.

Key words:
Zygmunt Bauman, uncertainty, instability, ambivalence, globalization,
consumption, responsibility
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Jerzy Besala, Mi³oæ i strach. Dzieje uczuæ kobiet i mê¿czyzn, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznañ 2010,
t. I, ss. 491; t. II, ss. 455.
Ksi¹¿ka Jerzego Besali Mi³oæ
i strach to historyczna rekonstrukcja –
jak pisze autor – „krajobrazu uczuæ kobiet i mê¿czyzn”. Autor studium zaplanowa³ na piêæ tomów. Opublikowane
dot¹d dwa tomy obejmuj¹ najstarsze
cywilizacje: od prehistorycznych, mezopotamskich i egipskich, czasy grekorzymskie oraz okres Celtów, Germanów i S³owian. Dalsze tomy maj¹ obj¹æ czasy chrzecijañskie i islamu, wiek
XVI do XVIII oraz wiek XIX, XX
i XXI. W ca³oci bêdzie to zatem wielka panorama historyczna „krajobrazu
uczuæ kobiet i mê¿czyzn”. Autor koncentruje siê na przedstawieniu dziejów
pojmowania mi³oci i sposobów jej
prze¿ywania, a wiêc na emocjonalnym
odnoszeniu siê do siebie kobiet i mê¿czyzn. Na wstêpie podkrela, ¿e: „Filozofowie tej miary, co Immanuel Kant
czy Artur Schopenhauer mieli fatalne

opinie o kobietach i o mi³oci. W czasach narodzin psychologii jako nauki
w XIX i XX wieku pojawi³o siê jednak
nowe spojrzenie na mi³oæ: w jej zdecydowanie seksualnym kontekcie, jak
to widaæ u Zygmunta Freuda. T³umienie potrzeb seksualnych w znacznej
mierze prowadzi³o podobno do nerwic
i psychoz. Niechêæ do kobiet zaczê³a
byæ nareszcie rozumiana i wyjaniana,
a nie postrzegana jako dziwactwo i szaleñstwo” (t. I, s. 28). Ale czy to dziwactwo i szaleñstwo zosta³o przez naukê wyjanione i zniknê³o z wzajemnych relacji kobiet i mê¿czyzn? Na
pocz¹tku XX wieku Otto Weininger,
autor s³ynnej ksi¹¿ki P³eæ i charakter,
wyra¿a³ siê z nienawici¹ o mi³oci
i o kobietach, a Fryderyk Nietzsche zanegowa³ kompletnie wartoæ mi³oci,
widzia³ w niej egoizm, „najsubtelniejsz¹ chêæ posiadania”. Ale bez mi³oci
¿yæ nie mo¿na, dlatego jej negacja prowadzi do szaleñstwa. Autor pisze:
„Ka¿dy, kto prze¿y³ choæby epizod mi³oci i czuje w sobie jakikolwiek potencja³ mi³oci do Boga, ludzi i wiata,
a nie tylko zakochania siê, zauroczenia,
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wie bowiem, ¿e przytoczone wy¿ej opinie o mi³oci jako formie iluzji i samooszukiwania siê  to bzdura. Bez aury
mi³oci w³aciwej cz³owiekowi i interakcji na mi³oæ w jakiejkolwiek formie dziej¹ siê rzeczy dramatyczne i ludzie wchodz¹ w krainê szaleñstwa,
o czym pisa³ Erich Fromm” (s. 31).

*
Trudno streszczaæ interesuj¹ce opisy
historyczne Besali, a tak¿e referowaæ
jego syntezy. Mnie interesuje wy³¹cznie problematyka antropologiczno-historyczna, tzn. odkrywanie wiadomoci sensu bycia kobiet¹ i mê¿czyzn¹
oraz ich wspólna droga do pe³nego
cz³owieczeñstwa. I pytania, dlaczego
we wzajemnej komunikacji uczuciowej
kobiet i mê¿czyzn tyle strachu, urazów,
wzajemnego lekcewa¿enia, pogardy,
a nawet wzajemnej nienawici? W dziejach cywilizacji w te wzajemne zwi¹zki ustawicznie wkrada³a siê przemoc
i ró¿ne formy podstêpnego panowania
nad sob¹ (nie tylko mê¿czyzn nad kobietami, ale i odwrotnie). Dlaczego kobiety tak ³atwo poddawa³y siê mêskiej
opresji? Czy dlatego, ¿e s¹ fizycznie
s³absze? Zdaje siê, ¿e nie tylko dlatego,
bo przecie¿ czêsto okrucieñstwa uczy³y siê od mê¿czyzn, a wtedy same stawa³y siê agresywne.
Autor na podstawie dostêpnych
róde³ opisuje te ró¿ne przejawy uczuæ
w cywilizacjach jako fakty dramatyczne, czêsto wrêcz tragiczne. W toku dziejów przybiera³y ró¿ne formy, od zwyczajnego zniewolenia a¿ po patologiczne dewiacje uczuæ kobiet i mê¿czyzn.
Wszêdzie u pod³o¿a tych opisów
odnajdujemy – jako swego rodzaju ród³owe uzasadnienie form zniewolenia

i dewiacji – negatywne nastawienie do
sfery uczuæ (mi³oæ i strach to jedynie
temat wywo³awczy), wypaczone pojmowanie samych uczuæ i sposobu ich
prze¿ywania, oraz pogl¹dy degraduj¹ce
kobietê, wrêcz jej cz³owieczeñstwo.
St¹d wa¿ne jest równie¿ pytanie, dlaczego uczucia w toku dziejów by³y
traktowane jako sfera z natury swej irracjonalna, niemal zwierzêca, która domaga siê kierowania rozumem? Jak
cieñ bowiem za histori¹ ludzk¹ wlecze
siê obiegowe przewiadczenie, ¿e kto
jest emocjonalnie wra¿liwy lub kto ¿yje i kieruje siê uczuciami, ten tonie
w magmie irracjonalnoci. A kto chce
¿yæ rozumnie, ten musi w sobie t³umiæ
wszelkie przejawy uczuæ.
Autor rekonstruuje barwne obrazy
z dziejów uczuæ kobiet i mê¿czyzn.
Kobiety zawsze fascynowa³y mê¿czyzn, przyci¹ga³y ich oczy swym wygl¹dem estetycznym; mê¿czyni ulegali temu urokowi, ale jednoczenie spychali je na margines ¿ycia jako istoty
s³absze, przeznaczone wy³¹cznie do
pracy domowej, nawet ograniczali ich
wp³yw na wychowanie dzieci. Autor
nie ogranicza siê jednak do opisu ekspresji samych uczuæ – powiedzmy –
nie poprzestaje na stronie czysto behawioralnej emocjonalnych
zachowañ
w ró¿nych kulturach. Stara siê ponadto
odczytaæ ponadhistoryczny sens samej
uczuciowoci w ¿yciu ludzkim, sens
ich wzajemnego spotkania jako pierwotny fakt antropologiczny.
wiadomy jest jednak, ¿e pe³nego
sensu mi³oci nie da siê ani wyprowadziæ, ani te¿ sprowadziæ do biologii
i do czysto witalnych funkcji dla dobra
gatunku. Uczucia w ¿yciu kobiet i mê¿czyzn maj¹ inny sens, inn¹ wymowê.
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Podstaw¹ i racj¹ emocjonalnego spotkania kobiet i mê¿czyzn jest partnerska wiê miêdzy nimi, bycie-ze-sob¹dla-siebie. Ta egzystencjalna wiê jest
ich przeznaczeniem, ich prawdziwym
ludzkim ¿yciem. Autor podkrela to
z naciskiem: „Nie anatomia, lecz uczucia s¹ przeznaczeniem. Kobieta i mê¿czyzna s¹ wyposa¿eni w tê sam¹ gamê
uczuæ, ale jak zwykle ró¿ni¹ siê one
gradacj¹ i natê¿eniem” (t. I, s. 236).
Odwo³uj¹c siê do przedstawionego
w ksi¹¿ce materia³u historycznego jako
swego rodzaju dowiadczenia cz³owieka, mo¿na mia³o sformu³owaæ antropologiczn¹ tezê, ¿e przeznaczeniem
kobiety i mê¿czyzny jest wzajemna
wiê mi³oci, rozp³omieniaj¹ca ich egzystencjê ca³¹ gam¹ tzw. miêkkich
uczuæ. W uczuciach tych wyra¿a siê
nie tylko fascynacja estetyczna, nie tylko potrzeby biologiczne; nawet nie d¹¿enie do zaspokojenia wzajemnych
potrzeb seksualnych, tak¿e nie poszukiwanie w sobie wsparcia i bezpieczeñstwa. We wzajemnych uczuciach mi³oci wyra¿a siê najg³êbsze pragnienie
ludzkiej wspólnoty, wiêzi takiej, która
gdy siê zawi¹zuje, zdolna jest kszta³towaæ w nich prawdziwe ludzkie oblicze,
ich sens bycia kobiet¹ i mê¿czyzn¹ –
s³owem ich cz³owieczeñstwo. I to mimo wkradaj¹cych siê w sferê uczuæ
patologii i dewiacji, przemocy i krzywd.
Miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ liczy siê
wzajemna mi³oæ partnerska. W ka¿dej
epoce i pod ka¿d¹ szerokoci¹ geograficzn¹ – w Azji i w Ameryce, w Afryce i w Europie, w staro¿ytnej Mezopotamii i w Egipcie, w staro¿ytnej Grecji
i w Rzymie, we wspó³czesnej Europie,
w ogóle w wiecie na ka¿dej szerokoci geograficznej  wszêdzie kobiety

i mê¿czyni oczekuj¹ od siebie we
wzajemnym spotkaniu mi³oci, licz¹
w mi³oci na spe³nienie ¿ycia. I wcale
nie dlatego, ¿e tak zostali ukszta³towani przez kulturê – przez swoje genderowe zdeterminowanie – ale ¿e do takiej mi³oci zostali stworzeni. Dlatego
z mi³oci¹ wi¹¿¹ tyle marzeñ. Zarazem
w nieudanych przypadkach prze¿ywaj¹
tyle rozczarowañ i cierpieñ, tyle bólu
i goryczy, czasem wprost szaleñstwa.

*
Podczas lektury ksi¹¿ki uparcie nasuwa³o siê jeszcze inne pytanie: dlaczego w toku dziejów – i to w ró¿nych
szerokociach geograficznych – kobiety i mê¿czyni tak bardzo siê wzajemnie poni¿ali i ranili emocjonalne? Nie
rozumiej¹c do koñca swych najg³êbszych pragnieñ, kobiety ba³y siê mê¿czyzn, mê¿czyni bali siê kobiet, co
wiêcej, wprost wzajemnie siê nienawidzili? Demonizowali samych siebie,
z lêkiem i strachem prze¿ywali wzajemne zafascynowanie sob¹. We wszystkich
cywilizacjach toczy³y siê miêdzy nimi
upokarzaj¹ce konflikty i walki.
Przyjrzyjmy siê temu fenomenowi
w staro¿ytnej Grecji, która jest nam
kulturowo bliska. Ju¿ Hezjod wszczepia³ swym ziomkom negatywny obraz
kobiety: „Nie pozwól siê oczarowaæ
wdziêkom kobiecym i s³owom uroczym, bo kobiecie zale¿y nie tyle na
tobie, ale na twoim spichlerzu i pamiêtaj, ¿e kto ufa kobietom, ufa zdradzieckim rabusiom”. Komediopisarz Arystofanes uwa¿a³: „¯adne stworzenie nie
jest tak bezwstydne jak kobieta”. Ale
kobiety wyszydzali nie tylko komediopisarze. Tak¿e historyk Herodot, uwa¿a³, ¿e m³ode kobiety s¹ przyczyn¹
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wielu wojen. Choæ przecie¿ wielkie
konflikty rozpêtywali w³anie mê¿czyni.
Negatywne opinie o kobietach
utwierdzali – o dziwo – tak¿e mi³onicy m¹droci, czyli filozofowie. Platon,
który tak wzniole mówi³ o mi³oci, ¿e
kochamy to, co piêkne, w cielesnym
piêknie kobiety widzia³ jednak…zwierzêce piêtno. Kobiety s³abe, opiekuñcze, lêkliwe, sk³onne do pop³ochu – nie
dorównuj¹ mê¿czyznom w myleniu
i dzielnoci; musz¹ byæ zatem poddane
ich kierownictwu. Arystoteles w kreowaniu negatywnego obrazu kobiety
poszed³ jeszcze dalej. Dla niego kobieta by³a istot¹ nieudan¹, skarla³ym samcem; jest ona bowiem ze swymi narz¹dami odwrócon¹ kopi¹ mê¿czyzny,
wybrakowanym mê¿czyzn¹. Widaæ to
w procesie zap³odnienia: kobieta wed³ug niego jest biern¹ materi¹, w któr¹
dopiero czynnik aktywny, czyli mê¿czyzna, wnosi formê i tym samym
duszê.
Takie pogl¹dy musia³y deformowaæ
¿ycie emocjonalne, jak i obraz samej
kobiety. Bo czy¿ dzielny mê¿czyzna
móg³by obdarzaæ uczuciami taki nieudany skarla³y twór, jakim jest kobieta?
Czy¿ móg³by z ni¹ ¿yæ w partnerskich
zwi¹zkach uczuciowych i w przyjani?
„Arystoteles  pisze autor  zawa¿y³
nies³ychanie silnie w czasach antycznych i wczesnochrzecijañskich na pojmowaniu, a raczej na negowaniu i represji uczuæ, wpêdzaj¹c pojêcie to
w lepy zau³ek, z którego wiat nie potrafi³ wyjæ nawet w czasach XIII-wiecznego wielkiego Tomasza z Akwinu i póniej, patrz¹c w skali wielkich
populacji, poniek¹d do dzisiaj. Grecy

uczucie nazywali pathe, czyli pasja, co
oznacza³o poruszenie duszy, a wiêc co
nadzwyczajnego, bol¹cego. Schedê po
takim pojmowaniu uczuæ przejêli Rzymianie. Cyceron nazwa³ je wzruszeniem (perturbationes). Ale wiêkszoæ
Rzymian kultywuj¹cych areté jako virtus skojarzy uczucia z namiêtnociami
(affectiones) lub z ¿¹dzami (affectus)
i pasjami (passiones). […] te spokojne i naturalne uczucia Grecy i Rzymianie zablokowali  bo musieliby siê
spotkaæ z w³asnym lêkiem, poczuciem
wartoci, paranoj¹ niezaspokojonych
¿¹dz i popêdów, chorych ambicji itd.”
(t. II, s. 71).
W Grecji kobiety zamykano w tzw.
ginajkosie, w ¿yciu publicznym nie
by³o dla nich miejsca. Udawa³o siê
przebiæ tylko pewnym heterom o silnych osobowociach, ale i one nie mia³y praw publicznych. Jedynym przeznaczeniem kobiet by³o rodziæ dzieci
i s³u¿yæ mê¿czyznom do zaspokojenia
po¿¹dania. St¹d w greckiej kulturze:
Redukcja uczuæ sta³a siê czêci¹ kultury – pisze autor (t. II, s. 72). Dla
Anakreonta z Teos, piewcy wina, mi³ostek i sympozjonów, mi³oæ by³a tylko
mi³ym flirtem i konsumpcj¹ seksu,
a kobieta obiektem drwin i ¿artów. Mi³oæ jako uczucie sprowadzi³ do erotyzmu i namiêtnoci. Mi³oæ jako duchowa wiê by³a mu obca.
Dzielny mê¿czyzna uczuæ siê wstydzi³. „Zablokowanie «miêkkich uczuæ»
sprawia³o, ¿e znaczna czêæ populacji
zapewne cierpia³a, zastêpuj¹c pragnienie mi³oci seksem i wyra¿aj¹c uczucia
w skrajny, neurotyczny czy psychopatyczny sposób. […] tragiczne postaci
i skrajne uczucia nienawici pojawia³y
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siê w dramatach greckich w sposób
niespotykany w innych cywilizacjach.
Gloryfikacja postawy mêstwa i wypieranie, jak dzi bymy zdiagnozowali,
miêkkich uczuæ mi³osierdzia, zw¹tpienia, obawy, rozpaczy, zagubienia u mê¿czyzn  wywo³ywa³o, moim zdaniem,
dramatyczne skutki w stosunku do kobiet, seksu i samej mi³oci. Akt seksualny stawa³ siê potwierdzeniem areté,
czyli dzielnoci, w³asnej pozycji w stadzie ludzkim. A wypieranie «¿eñskich
uczuæ», przypisywanych kobietom,
spycha³o je na obrze¿a wiata mê¿czyzn z ich pyszn¹ andrei¹. Tym samym wiat p³ci i wyra¿ania uczuæ dzieli³ siê jeszcze bardziej, pomimo usi³owania niektórych ambitnych kobiet, by
naladowaæ mê¿czyzn czy staæ siê do
nich podobnymi” (t. II, s. 75).
Takie mylenie sprzyja³o przeinterpretowywaniu mi³oci w po¿¹danie seksualne, którego zaspokojenie uznawano
za najwa¿niejsze. I to przeinterpretowanie utwierdza³o siê. Ale zaspokajanie
erotycznego po¿¹dania nie rodzi³o przyjacielskiej serdecznoci i poczucia partnerskiej wspólnoty; raczej wyzwala³o
przemoc i prost¹ drog¹ prowadzi³o do
poni¿enia kobiety w jej cz³owieczeñstwie; sprzyja³o to usankcjonowaniu
ró¿nych form pederastii i lupanarów.
Nie inaczej by³o w staro¿ytnym
Rzymie. W czasach republikañskich
kobieta – jako matrona rodu – cieszy³a
siê poszanowaniem i prawami publicznymi. Co prawda m¹¿ zawsze by³ panem ¿ony – jak i innych cz³onków familii, w tym niewolników – ale ¿ona,
pod warunkiem, ¿e by³a cnotliwa i we
wszystkim mê¿owi pos³uszna, stawa³a
siê pani¹ wobec ca³ego domus, czyli
s³u¿by i klientów. Ona te¿ decydowa³a
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w sprawach gospodarczych, gdy¿ m¹¿
czêsto bywa³ na wojnie. ¯ona tym samym patronowa³a trwa³ym zwi¹zkom
uczuciowym, jakie zawi¹zywa³y siê
zw³aszcza wokó³ dzieci. Prawo regulowa³o, ¿e Rzymianin móg³ mieæ tylko
jedn¹ prawowit¹ ¿onê, której przeznaczeniem by³a prokreacja. Zdawano sobie bowiem sprawê, ¿e poligamia i promiskuizm s¹ zagro¿eniem dla funkcjonowania pañstwa. Trwa³e ma³¿eñstwo
i rodzina by³y uznawane za fundamentaln¹ strukturê ¿ycia wspólnotowego.
Jeli jednak chodzi o uczucia, to
w ¿yciu Rzymian nie by³o miejsca na
wylewnoæ uczuæ w ma³¿eñstwie ani
na partnerstwo. Rzymianie poskramiali
w sobie emocjonalnoæ. Nie tylko
w ¿yciu publicznym, ale tak¿e w domu
nale¿a³o byæ powci¹gliwym, rozwa¿nym, obojêtnym, a nawet ch³odnym,
¿eby nie daæ siê ponieæ niekontrolowanym emocjom. Represjonowano
wiêc wszelkie miêkkie uczucia serdecznoci, dobroci, mi³osierdzia. Rzymianie kierowali siê stwierdzeniem
Katona, ¿e zakochany „pozwala swojej
duszy mieszkaæ w innym ciele”, to bowiem by³oby grone dla trwa³ych
struktur rodowych, stanowych, pañstwowych i dla rzymskiej krwi (zob.
t. II, s. 211). Co prawda Plutarch (50125 rok) zaleca³ w ma³¿eñstwie rozwój
duchowy, bo ten podtrzymuje zwi¹zek,
gdy ju¿ wystygn¹ namiêtnoci seksualne. Dostrzega³ tak¿e, ¿e „niektórzy mê¿owie, poj¹wszy dobrze urodzone i bogate kobiety, zamiast stawaæ siê lepsi,
staraj¹ siê je poni¿yæ, by ³atwiej nad
nimi panowaæ; tymczasem trzeba
uszanowaæ w kobiecie godnoæ i dopiero pos³ugiwaæ siê wêdzid³em (tam¿e,
s. 240). Seneka za zaleca³: „Choæ bo-
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wiem oba rodzaje w równej mierze
tworz¹ spo³ecznoæ ¿ycia, to jednak
mê¿czyni s¹ stworzeni do rozkazywania, niewiasty do s³uchania rozkazów”.
Za czasów cesarstwa ten „krajobraz
uczuæ kobiet i mê¿czyzn” zmieni³ siê
radykalnie. Lecz substytutów niewyra¿onych z³ych uczuæ coraz czêciej szukano w seksualnych ekscesach, których
by³o pod dostatkiem, a w atmosferze
ekscesów mi³oæ ³atwo stawa³a siê elementem gry politycznej mê¿czyzn
i kobiet. U wielu patrycjuszek uczucia
mi³oci zdumiewaj¹co ³atwo przechodzi³y w zapiek³¹ nienawiæ. We wzajemnych zwi¹zkach zapanowa³ wrêcz
wyuzdany erotyzm. Zimni Rzymianie
ulegli chorobie zwanej luxuria, w seksie wiêc szukali stymulacji dla mi³oci
jako po¿¹dania; mi³oæ bowiem pomyli³a im siê z namiêtnoci¹, a cielesna
po¿¹dliwoæ zast¹pi³a dobre uczucia.
W ¿yciu warstw wy¿szych zapanowa³
emocjonalny horror.
W Rzymie hetery nigdy nie osi¹gnê³y tej pozycji, co w Grecji, niemniej
Rzymianom, opêtanym mani¹ seksu
by³y potrzebne dla imitacji uczuæ mi³oci, mog³y wiêc liczyæ na ich wyrozumia³oæ. Uczucia, seks, erotyka i wychowanie tak¿e w wiecie rzymskim
zosta³y zaprzêgniête w s³u¿bê uk³adów
handlowych prostytutka-klient i to bez
wzglêdu na p³eæ, gdy¿ tak¿e panie korzysta³y z us³ug ch³opców.
„Ca³a surowa moralnoæ rzymska –
pisze Besala – zosta³a zbudowana na
hamowaniu mi³oci, która ponoæ pozbawia³a obywateli rozumu. Bezpieczniejsza wydawa³a siê im luxuria. Poprzez ow¹ kamiennoæ postaw i erotyzm Rzymianie usi³owali te¿, jak siê
wydaje, zablokowaæ kobiec¹ emocjo-

nalnoæ. Afrenia i aleksytymia, rozumiane jako niemo¿noæ czy nieumiejêtnoæ wyra¿ania uczuæ, zbiera³y wielkie
i dramatyczne ¿niwo, gdy¿ kobiety
i tak czyni³y swoje z emocjami i uczuciami. By³ w tym pewien fatalizm,
gdy¿ jednoczenie nieczu³oæ i brak
empatii wobec ‘bliniego’ pozwala³y
Rzymowi utrzymywaæ w ryzach ogromne obszary i rzesze wrogów. […]
W czasach cesarstwa rozpoczê³a siê
epoka, która na szczytach w³adzy nie
mia³a nic wspólnego z mi³oci¹. Cesarzy, ich ¿ony i dwór, niewiele ³¹czy³o
z dawn¹ obyczajnoci¹ rzymsk¹ czy jej
dotychczasowym paradygmatem trwa³oci zwi¹zku na dobre i na z³e. […]
Jeli jednak chcemy zrozumieæ odcz³owieczenie, wyzbycie siê ludzkich odruchów i uczuæ ówczesnych cezarów
i ich ¿on, to wypada uwzglêdniæ niezwykle wa¿n¹ okolicznoæ  wiarê tych
wyniesionych na szczyty w³adców i ich
‘matron’ w boskoæ. Swymi poczynaniami i skrajn¹ rozpust¹ zdawali siê oni
potwierdzaæ, ¿e staj¹ ponad ludzk¹
moralnoci¹ i jakimkolwiek prawem”
(s. 269).

*
W krajobrazie uczuæ kobiet i mê¿czyzn w cywilizacjach staro¿ytnych pojawia siê jakby wietlisty promieñ. Jest
to obraz uczuæ w cywilizacji ¿ydowskiej. W tej cywilizacji od pocz¹tku kobieta i mê¿czyzna pojawiaj¹ siê jako
stworzeni przez Boga na jego obraz
i podobieñstwo i przeznaczeni sobiedla-siebie; tzn. dla osobowej koegzystencji. Od momentu stworzenia ta osobowa koegzystencja ufundowana na
wzajemnej mi³oci jest ich przeznaczeniem. Zarówno w raju, jak i po wygnaniu z raju. Dlatego w wolnoci poszu-
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kuj¹ wzajemnie siebie, aby byæ ze-sob¹-dla-siebie. W tym poszukiwaniu
uczucia nie s¹ czym irracjonalnym,
czym tylko cielesnym, jakim lepym
¿ywio³em. Uczucia s¹ na pierwszym
miejscu; s¹ poprzez cia³o wyrazem serca, duszy; co wiêcej, s¹ dla obojga darem. Nawet wstyd jest tu dowiadczeniem pierwotnym i zarazem granicznym i jako taki czym pozytywnym.
Adam i Ewa wraz z „Darem Uczuæ –
pisze Besala – otrzymali pe³n¹ wolnoæ
czynienia dobra i z³a, kierowania siê
tak mi³oci¹, jak i nienawici¹: otrzymali pe³n¹ woln¹ wolê, cz¹stkê Boskoci.
Mogli czyniæ Dobro, ale mogli i Z³o,
i doznawaæ w umyle i ciele pe³nej
gamy emocji i uczuæ. I z tego mogli
byæ rozliczeni, jak zapewne my, tu na
ziemi, wszyscy. Tomasz z Akwinu s¹dzi³, i¿ «wydaje siê, ¿e w duszy nie ma
¿adnego uczucia», «uczucie jest drog¹
do zniszczenia, jak mówi Arystoteles,
ka¿de bardziej rozniecone uczucie niszczy jestestwo». Otó¿ mnie siê raczej
wydaje, ¿e obydwaj filozofowie mylili
gruntownie uczucia z obsesj¹, która
rzeczywicie potrafi niszczyæ ego, czyli to¿samoæ cz³owieka. Natomiast w³anie uczucia, kontakt z nimi, kierowanie siê nimi i ich wyra¿anie s¹ miar¹
duchowoci i cz³owieczeñstwa. Byæ
mo¿e uczucia s¹ czêci¹ duszy” (t. I,
s. 248). Powiedzia³bym wiêcej: uczucia
s¹ prawdziwym najg³êbszym ¿yciem
duszy.
W tej atmosferze, kobieta choæ ustêpowa³a miejsca mê¿czynie, ¿y³a
w wolnoci obok niego. Nie musia³a
zas³aniaæ twarzy i kryæ swych uczuæ,
gdy¿ oboje mogli je wyra¿aæ. Pieñ nad
Pieniami ods³ania tê niezwyk³¹ prawdê, ¿e mi³oæ kobiety i mê¿czyzny ob-

jawia wiatu Boga. Dekalog potêpia³
nierz¹d i cudzo³óstwo, ale nie dlatego,
¿e potêpia³ seks, lecz dlatego, ¿e wytycza³ „granice poczucia winy, wyrzutów
sumienia, lêku przed kar¹, nienawici,
jak równie¿ radoci, dobroci, mi³oci
i ¿yczliwoci wobec blinich. […]
wiat uczuæ staje siê w ten sposób bardziej czytelny” (t. I, s. 286).
Przyznaæ trzeba, ¿e tej wizji cz³owieka – i zarazem sensu emocjonalnej
wiêzi kobiety i mê¿czyzny – trudno
by³o siê przebijaæ przez cywilizacyjne
knieje i zarola Dalekiego i Bliskiego
Wschodu, przez ró¿ne mity i obrazy,
poprzez greckie filozoficzne pojêcia
duszy i cia³a oraz uczuæ zredukowanych do po¿¹dania i doznañ, poprzez
doktryny filozoficzne, poprzez neoplatoñskie pojêcia wiata i zawiata, ¿ycia
i mierci. Kulturowe zmagania dotycz¹ce mi³oci miêdzy Wschodem i Zachodem pokazuje tak¿e wydana przed
laty ksi¹¿ka Denis de Rougemonta Mi³oæ a wiat kultury zachodniej (Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1968).

*
Ksi¹¿kê Jerzego Besali warto czytaæ
(a czyta siê j¹ dobrze, niemal jak powieæ). Autor, przedstawiaj¹c fakty
z historii, niejako oprowadza czytelnika po zawi³ych drogach i bezdro¿ach emocjonalnej komunikacji kobiet
i mê¿czyzn w ró¿nych cywilizacjach;
pokazuje formy przemocy i panowania
mê¿czyzn nad kobietami, ró¿ne przejawy mi³oci i strachu. Pokazuje tak¿e,
¿e g³ówne ród³a mêskiej przemocy
w stosunku do kobiet kry³y siê nie
w samej przewadze fizycznej, nawet
nie w egoizmie mê¿czyzn, lecz w ze-
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pchniêtych do podwiadomoci urazach i obsesjach, a ostatecznie w b³êdnym myleniu cz³owieka o sobie samym, w braku w³aciwego rozpoznania
w³asnej duchowo-cielesnej natury
i wzajemnego przeznaczenia dla siebie.
Lektura tej ksi¹¿ki daje do mylenia.
Obszerna prezentacja faktów historycznych wskazuje, ¿e bez pojêæ filozoficznych  m.in. bez pojêcia natury konstytutywnej jako czynnika determinuj¹cego od wewn¹trz w ka¿dym z nas
cz³owieczeñstwo – nie da siê zrozumieæ do koñca owej ontycznej ca³oci,
jak¹ jest kobieta czy mê¿czyzna, w których cz³owieczeñstwo wpisane jest bycie dla siebie.
ANTONI SIEMIANOWSKI

Jerzy Machnacz, Edyta Stein. w. Teresa Benedykta od Krzy¿a. Wprowadzenie w ¿ycie i twórczoæ, Dolnol¹skie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne, Wydawnictwo i Drukarnia
Silesia, Wroc³aw 2010, ss. 138.
Ksi¹dz Jerzy Machnacz znany jest
w rodowisku filozofów i teologów
jako autor i redaktor wielu publikacji
naukowych i popularnonaukowych powiêconych osobie i twórczoci Edyty
Stein. Do najwa¿niejszych zaliczyæ
mo¿na: Cz³owiek religijny w pismach
filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius
i Edyty Stein, Wroc³aw 1999, ss. 337
oraz Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wroc³aw 1999,
ss. 152. Tym razem czytelnik otrzymuje ksi¹¿kê o wiêtej karmelitance wydan¹ w serii Sylwetki Wybitnych l¹zaków.

W krótkim s³owie Od Wydawcy nakrelony zosta³ historyczny obraz, który nie tyle wi¹¿e siê z twórczoci¹
i dzia³alnoci¹ Stein, lecz z sytuacj¹
spo³eczno-polityczn¹ l¹ska po zakoñczeniu II wojny wiatowej. Poszczególne etapy ¿ycia i twórczoci Edyty Stein autor dzieli na siedem czêci. Szczegó³owe ich omówienie zapowiada
w krótkiej notce pt. Przeb³ysk – zamiast wstêpu i od razu ods³ania swoje
nastawienie stanowi¹ce klucz do systematyzacji materia³u. Akcentuje tu
pewn¹ niezwyk³oæ poszczególnych
w¹tków biograficznych Stein, przenikniêt¹ wydarzeniami o wielkim znaczeniu symbolicznym. Urodzi³am siê
w Dniu Pojednania  – tak rozpoczyna swoj¹ ksi¹¿kê Machnacz, siêgaj¹c
do zapisków autobiograficznych Stein1.
Interesuj¹cymi dodatkami do ksi¹¿ki s¹: Tablica czasowa, homilia Ojca
w. Jana Paw³a II pt. Wiara i krzy¿ s¹
nierozdzielne, wyg³oszona podczas
Mszy w. kanonizacyjnej 11 padziernika 1998 roku, ponadto List apostolski
Jana Paw³a II og³aszaj¹cy w. Brygidê
Szwedzk¹, w. Katarzynê ze Sieny i w.
Teresê Benedyktê od Krzy¿a Wspó³patronami Europy. Na koñcu Machnacz
omawia treæ wydanych dzie³ wszystkich Edyty Stein (Edith Stein Gesamtausgabe).
W prezentacji poszczególnych czêci Machnacz koncentruje siê nie tylko
na wydobyciu z biografii Edyty interesuj¹cych i oryginalnych w¹tków, lecz
chce ukazaæ okrelon¹ logikê w jej rozE. Stein, Dzieje pewnej ¿ydowskiej rodziny. Autobiografia Edyty Stein: lata dzieciêce
i m³odzieñcze, w: Pisma, t. 1, t³um. I.J. Adamska, Kraków 1982, s. 70.
1
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woju osobowym i naukowym. O ile
w latach dzieciñstwa i wczesnej m³odoci Stein koncentruje siê na poszukiwaniu w³asnej to¿samoci osobowej,
o tyle czas studiów filozoficznych oraz
zetkniecie siê z metod¹ fenomenologiczn¹ zapocz¹tkowuje jej ¿ycie
w prawdzie i dla prawdy. Kolejne lata
(1916-1922) s¹ czasem, w którym Stein odkrywa rzeczywistoæ wiary, nastêpnie przyjmuje wiarê chrzecijañsk¹,
aby w tym nowym filozoficzno-duchowym nastoju zg³êbiaæ myl w. Tomasza z Akwinu oraz przygotowaæ siê do
podjêcia ostatecznej decyzji – wst¹pienia do zakonu karmelitañskiego. Zza
klauzury prowadzi nieprzerwanie dzia³alnoæ filozoficzn¹ i tu pisze jedne
z wa¿niejszych swoich dzie³: Endliches
und ewiges Sein2 oraz Kreuzeswissenschaft3. Byæ mo¿e medytuj¹c nad pismami w. Jana od Krzy¿a, nad tajemnic¹ ciemnej nocy i mierci, przeczuwa³a ju¿ mêczeñski koniec w³asnego
¿ycia w komorze gazowej w Owiêcimiu-Brzezince 9 sierpnia 1942 roku.
„«Po nocy ciemnej» – pisze Stein – janieje ¿ywy «p³omieñ mi³oci»”4.
Studia filozoficzne, jak równie¿
indywidualne uprawianie filozofii,
w przypadku Edyty Stein dokonywa³o
siê w atmosferze krytycznego nastawienia do nurtów mylowych, które
bada³a i analizowa³a. Krytycyzm ten
Tej¿e, Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Sein, Freiburg im Breisgau 1986 (Byt skoñczony a byt
wieczny, t³um. I.J. Adamska, Kraków 1995).
3
Tej¿e, Kreuzeswissenschaft. Studie über
Johannes vom Kreuz, Freiburg im Breisgau
2003 (Wiedza Krzy¿a, t³um. I.J. Adamska,
Kraków 2005).
4
Tej¿e, Wiedza Krzy¿a , s. 258.
2

przenika³ tak¿e nastawienie Stein do
siebie samej i do innych, co nie u³atwia³o jej osobistych kontaktów z innymi, lecz na pewno umo¿liwi³o bardziej
precyzyjn¹ ocenê tych, których s³ucha³a, zw³aszcza podczas studiów na Uniwersytecie Wroc³awskim. Odkrywaj¹c
uprawianie psychologii „bez duszy”,
Stein konsekwentnie zwraca siê w stronê filozofii, by tu szukaæ odpowiedzi
na nurtuj¹ce j¹ pytania dotycz¹ce sensu ¿ycia, bycia cz³owiekiem itd.
W tym nastroju rozpoczyna siê
w ¿yciu Stein zwrot w stronê fenomenologii (Getynga 1913-1916). Machnacz,
omawiaj¹c ten okres ¿ycia i twórczoci
Stein nie tyle wskazuje na specyfikê
metody fenomenologicznej, co omawia
rodowisko fenomenologów z Getyngi
i ducha, w którym uprawiali naukê, gromadz¹c siê wokó³ Mistrza Edmunda
Husserla. To w³anie w tym czasie Stein
podejmuje temat wczucia, który rozwija
w ramach swojej rozprawy doktorskiej
pt. Zum Problem der Einfühlung5.
Wa¿nym okresem w jej ¿yciu (19161922, 1922-1931) jest stopniowe odkrywanie rzeczywistoci wiary, a co za
tym idzie – zg³êbianie twórczoci w.
Tomasza z Akwinu. Warto przy okazji
dodaæ, ¿e zmiana przedmiotu refleksji
filozoficznej nie poci¹gnê³a za sob¹
zmiany metody. Stein pozosta³a wierna
fenomenologii. Jak wykazuje Machnacz, ten okres jej ¿ycia jest bogaty
w kontakty z osobami, które ¿yj¹ wiar¹
religijn¹, za sama wiara sprawia, ¿e
filozoficzna twórczoæ ka¿dego z nich
Tej¿e, Zum Problem der Einfühlung, Reprint der Originalausgabe von 1917, München
1980 (O zagadnieniu wczucia, t³um. D. Gierulanka i J.F. Gierula, Kraków 1988).
5
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zwraca siê w stronê Bytu Wiecznego,
w stronê Boga. W przewa¿aj¹cej mierze byli to uczeni ze rodowiska Husserla, twórcy fenomenologii.
Machnacz, prezentuj¹c sylwetkê
wiêtej karmelitanki, pozostaje wierny
pierwotnemu za³o¿eniu wy³o¿onemu
w Przeb³ysku – zamiast wstêpu. Narracjê prowadzi w ten sposób, by ukazaæ
filary ¿ycia Edyty Stein, najwa¿niejsze jej odkrycia, ponadczasowy charakter i sens poszczególnych wydarzeñ i spotkañ. Dlatego te¿ w ostatniej
czêci ksi¹¿ki pt. Pob³ysk – zamiast
zakoñczenia wspomina o marzeniach
Stein, by jej ¿ycie sta³o siê ¿yciem
niezwyk³ym. I sta³o siê takim – sta³o
siê g³ówne przez to, ¿e mimo zmiennoci losu, niezmiennie poszukiwa³a
prawdy, ¿e da³a siê Prawdzie prowadziæ za rêkê, ¿e wreszcie zgodzi³a siê
na to, by pe³nia Prawdy, któr¹ jest
Chrystus, objawi³a siê w krzy¿u. Ave
crux, spes unica – mówi³a w. Teresa
Benedykta od Krzy¿a.
W omawianej ksi¹¿ce po raz kolejny, i w nowy sposób, mo¿emy spotkaæ
siê z niezwyk³a kobiet¹, filozofem, karmelitank¹ – doktorem Kocio³a i patronk¹ Europy. Stein mo¿e towarzyszyæ
cz³owiekowi na drogach jego egzystencjalnych poszukiwañ, ¿yciowych dramatów, podczas których gubi sens w³asnego istnienia, popada w zw¹tpienie,
a nawet w rozpacz. A je¿eli sama ¿y³a
wed³ug maksymy: im ciemniej wokó³
nas, tym szerzej musimy otwieraæ nasze serce na wiat³o z góry, to ona
sama mo¿e byæ tym wiat³em dzi dla
ka¿dego z nas.
RYSZARD KOZ£OWSKI

Gabriel Marcel, M¹droæ i poczucie
sacrum, t³um. Krzysztof Chodacki,
Paulina Cho³da, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2011, ss. 117.
Gabriel Marcel to myliciel, z wielu
wzglêdów  wród których nie bez
znaczenia jest jego gorliwa postawa
religijna – niezas³u¿enie zapomniany
przez wspó³czesn¹ filozofiê. Polskiemu
czytelnikowi znany z t³umaczonych
ksi¹¿ek: Homo viator. Wstêp do metafizyki nadziei (1959), Byæ i mieæ
(1962), Od sprzeciwu do wezwania
(1965), Dziennik metafizyczny (1987),
Tajemnica bytu (1995) oraz licznych
tekstów publikowanych przed laty
g³ównie w miesiêczniku „Znak. Jest to
jednak zaledwie drobna cz¹stka spucizny filozoficznej Marcela, nie wspominaj¹c o twórczoci dramatycznej,
w ogóle u nas nieznanej. Staraniem Wydawnictwa Arcana w Krakowie ukaza³
siê kolejny tom esejów francuskiego
egzystencjalisty zatytu³owany M¹droæ
i poczucie sacrum, zawieraj¹cy siedem
cennych tekstów w t³umaczeniu K. Chodackiego oraz P. Cho³dy. Warto przystan¹æ przy niektórych mylach w nich zawartych, niczym przy heideggerowskich
Wegmarken. Marcel, wyranie nawi¹zuj¹cy do zanikaj¹cego wspó³czenie, jak
siê wydaje, sokratejskiego sposobu filozofowania, m¹drociowego podejcia do
zagadnieñ filozoficznych, rysuje bowiem interesuj¹ce tropy dla dalszych
namys³ów i w³asnych poszukiwañ. Teksty pochodz¹ce z oko³o pó³ wieku temu
w wielu punktach zaskakuj¹ wie¿oci¹
i aktualnoci¹ ujêcia.
Gdyby szukaæ osiowych zworników
myli Marcela s¹dzê, ¿e da³oby siê
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wskazaæ na dwa najwa¿niejsze: nadziejê i wiernoæ. One ogniskuj¹ czêsto
bardzo bogate tematycznie teksty Marcela i pola jego filozoficznych namys³ów i zamys³ów. W nadziei i wiernoci widzi on ród³ow¹ niejako problematykê metafizyczn¹ i filozoficzn¹.
Otwieranie horyzontów nadziei cz³owiekowi wspó³czesnemu pogr¹¿onemu
czêsto w bez-nadziei codziennoci,
¿yj¹cemu w cywilizacji technicznej,
w której technologie  ze wszystkimi
tego, uwiadomionymi i ukrytymi, konsekwencjami  ws¹czaj¹ siê we wszystkie dziedziny ¿ycia, to jedna z naczelnych zasad powo³ania filozofa wed³ug
Marcela, najwa¿niejszy element jego
spo³ecznej misji. Wiernoæ, z kolei, jest
swoistym uniezale¿nieniem siê cz³owieka od rzekomej wszechw³adzy p³yniêcia, zmiany, niesta³oci, destrukcji
powodowanej przez czas i jego up³yw.
Ocena cywilizacji przemys³owej dokonana przez Marcela w tekcie pochodz¹cym z roku 1953 ma charakter wyranie ambiwalentny, choæ z przewag¹
elementów krytycznych. Jego postawa
krytyczna wobec postêpuj¹cej technicyzacji ¿ycia cz³owieka ujawni³a siê
zreszt¹ w trakcie znakomitej dysputy,
jak¹ odbyli ze sob¹ w Pary¿u Marcel
oraz Teilhard de Chardin, apologeta
rozwoju techniki jako przed³u¿enia
ewolucji. W rodowisku naturalnym,
zauwa¿a³ Marcel, cz³owiek jest obecny
w swej pracy, jest to rodowisko obecnoci i wspó³odczuwania, natomiast
rodowisko techniczne posiada cechy
przeciwstawne. Wp³ywa to na relacje
miêdzyludzkie w pracy, a tak¿e na szeroko pojêty etos pracy. Technika wprowadza nas w zaklêty kr¹g wzbudzania
sztucznych potrzeb, aby je nastêpnie
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zaspakajaæ. Herbert Marcuse u¿ywa³
w tym kontekcie okrelenia „cz³owiek
jednowymiarowy”, akcentuj¹c wymiar
produkcja-konsumpcja jako konstytutywny dla cz³owieka doby stechnicyzowanego pónego kapitalizmu. Sw¹ ambiwalencjê ocen¹ w stosunku do wiata
techniki wyra¿a³ Marcel, dla przyk³adu,
w s³owach: „Z jednej strony oczywiste
jest, ¿e panowanie nad si³ami natury
przy u¿yciu coraz doskonalszych technik stanowi autentyczne wyzwolenie
i jako takie zas³uguje na uznanie. Niemniej jednak z drugiej strony, z powodów, które mamy sobie jasno uwiadomiæ, owo wyzwolenie mo¿e nabraæ
charakteru zniewolenia. Dramat cywilizacji przemys³owej polega w³anie na
tej sprzecznoci” (s. 20). Widz¹c pozytywne strony techniki Marcel wskazuje
na istotne zagro¿enia, jak dehumanizacja poznania czy mimowolne kwestionowanie ogólnocywilizacyjnych wartoci. Jedn¹ z nich jest dziedzictwo narodowe, czêsto w duchu pogardy,
poczucia wy¿szoci odrzucane przez
cz³owieka nowoczesnego. A przecie¿
nale¿y ono do esencji ¿ycia narodu
i ca³ej cywilizacji ródziemnomorskiej.
Pamiêæ jest wszak jednym z istotnych
elementów wiernoci. Cz³owiek powinien postrzegaæ siebie jako spadkobiercê dziedzictwa, stanowi¹cego nieustanne wezwanie, stania siê tym, kim on
jest w swej najg³êbszej warstwie.
¯yj¹c w wiecie technicznego zaw³adniêcia przekazem informacji jestemy nara¿eni na utratê m¹droci i poczucia sacrum, jako rzeczywistoci odstaj¹cych od paradygmatu technicznej
u¿ytecznoci, skutecznoci, niezgodnych z pragmatyczn¹ mentalnoci¹
cz³owieka stechnicyzowanego, owego
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homo faber. „Czy dzisiejszy cz³owiek 
pyta³ Marcel  w takiej mierze, w jakiej
orzeka on mieræ Boga, co wiêcej, zdaje siê upajaæ og³aszaniem w³asnej
miertelnoci, nie stawia siebie w sytuacji uniemo¿liwiaj¹cej mu dostêp do
wszystkiego, co mo¿na uznaæ za godn¹
tego miana m¹droæ” (s. 74).
Marcelowskie refleksje nad myl¹
Erazmiañsk¹ i jej zwi¹zkami ze wspó³czesnym humanizmem, nad pogwa³ceniem intymnoci (prowadz¹cej do obumierania bycia), kar¹ mierci, budz¹
czytelnika do wspó³mylenia. Nie zawsze na zasadzie przytakniêcia i zgody,
czêsto sprzeciwu i niezgody, prowokowania do zajêcia w³asnego stanowiska.
To wszak jedno z zadañ filozofa.
W swym Testamencie filozoficznym
Marcel okrela³ g³ówny element powo³ania filozofa jako czuwanie, ci¹g³¹
walkê z sennoci¹, która przybiera
w dziedzinie myli bardzo zró¿nicowane kszta³ty: przyzwyczajenia, uprzedzenia, dogmatyzmu, obojêtnoci.
„Trzeba broniæ siê przed ka¿d¹ nieuczciwoci¹ w myleniu” (s. 98) 
wzywa³ w duchu Pascala Marcel. Ku
takiej nieuczciwoci zdawa³y siê sk³aniaæ, choæ z ró¿nych powodów, wszystkie epoki. Nasza nie jest tu wyj¹tkiem,
a jeli nawet to w z³ym znaczeniu tej¿e
wyj¹tkowoci. Nie daæ siê uwieæ kuszeniu przez nieuczciwoæ, byæ czujnym wobec tak¿e innych pokus i wiernym rzeczywistoci, to podstawowe
zasady etosu filozofa. Temu etosowi
Gabriel Marcel by³ wierny, czêsto
w stopniu heroicznym. Jego teksty warto czytaæ nie tylko jako owoc przemyleñ i m¹droci filozoficznej, ale tak¿e
jako element wiadectwa. Jego s³owa,
¿e nie napisa³ niczego, czego sam nie

prze¿y³, zdaj¹ siê wskazywaæ na fundamentalnoæ takiego w³anie klucza do
lektury jego pism. Obymy doczekali
siê kolejnych przek³adów dzie³ Marcela na jêzyk polski.
KRZYSZTOF STACHEWICZ

Ryszard Koz³owski, Mêstwo jako
sposób spe³niania siê osoby. Studium antropologiczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
w S³upsku, S³upsk 2011, ss. 304.
Recenzowana ksi¹¿ka dotyczy mêstwa jako fenomenu antropologicznego, rozumianego szerzej ni¿ tylko jako
cnota moralna, a ujmowanego w perspektywie stawania siê cz³owieka,
sprostania wymogom bycia sob¹ i osob¹ ludzk¹. Sam autor tak pisze we
Wstêpie do swej monografii: „Ksi¹¿ka
dotyczy refleksji o naturze cz³owieka,
który zbyt czêsto zaprzecza swojemu
powo³aniu do ¿ycia w pokoju i harmonii. Zbyt czêsto korzysta z aktów agresji, aby potwierdziæ w³asn¹ godnoæ,
niszcz¹c przy tym w³asne podstawy
bytowe i duchowe. Idea odwagi i mêstwa obecna w refleksji filozoficznej,
psychologicznej i teologicznej pozwala
okreliæ sposób wychowania cz³owieka, który potrafi dobrze zidentyfikowaæ
i zrealizowaæ g³ówne wartoci swojego
¿ycia” (s. 15). Powy¿sze s³owa adekwatnie identyfikuj¹ zarówno cel rozprawy, jak i powody podjêcia tytu³owego tematu oraz przyjêt¹ w ksi¹¿ce jego
problematyzacjê. We wstêpie zabrak³o
jednak¿e jasnego okrelenia metody
badawczej, co jest pewnym brakiem
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metodologicznym. Czytelnik czuje te¿
niedosyt w kwestii uzasadnienia wyborów tych, a nie innych mylicieli jako
swoistych przewodników intelektualnych dla autora ksi¹¿ki: J.-P. Sartre,
G. Marcel, E. Stein, K. Wojty³a. Czy ³¹czy ich wy³¹cznie czas marny, w którym przysz³o im ¿yæ? Dowiadczenia
kataklizmu wojen wiatowych, rewolucji, totalitaryzmów? Czasów, w których
odwaga bycia sob¹, przeciwstawiania
siê wiatrom historii, wymaga³a mêstwa
i to czêsto w stopniu heroicznym. Czy
jednak w¹tek fenomenologii jako ruchu filozoficznego zapocz¹tkowanego
w 1900 roku przez Logische Untersuchungen Edmunda Husserla nie jest tu
równie istotnym kluczem, uzasadniaj¹cym w koniunkcji z polem ich ¿yciowych dowiadczeñ, wybór tych w³anie
autorów? Wszyscy oni wszak wpisali
siê w paradygmat filozofowania zapocz¹tkowanego przez Husserla, modyfikowanego zreszt¹ na wiele sposobów,
szczególnie w filozofii francuskiej. Powstaje jednak pytanie, do którego jeszcze wrócimy, o brak w tym wyborze
Martina Heideggera, który nada³ fenomenologii profil egzystencjalny i wprowadzi³ doñ w¹tki mêstwa rozumianego
w sposób, który zainspirowa³ póniej
Gabriela Marcela czy Paula Tillicha?
Sam Heidegger wykaza³ w swym ¿yciu
brak mêstwa w stosunku do wielu trudnych sytuacji, w których przysz³o mu
egzystowaæ, co te¿ wnios³oby cenne
momenty analityczne do wywodów
przedstawionych w pracy. I jeszcze jedna uwaga krytyczna – czytelnik, oczekuj¹c jakiego wstêpnego okrelenia
rozumienia mêstwa, nie bêdzie, niestety, usatysfakcjonowany tym, co przeczyta we wstêpie.
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Rozprawa sk³ada siê z czterech rozbudowanych rozdzia³ów podzielonych
na piêæ (ostatni na cztery) podrozdzia³ów. Rozdzia³ pierwszy pt. Egzystencjalne i personalne kryteria mêstwa
stanowi swoiste t³o dla dalszych analiz
i zawiera szkice dotycz¹ce myli Sartrea (Mêstwo wobec istnienia), Marcela (Mêstwo bycia w sytuacji), Stein
(Mêstwo jako odpowied na wezwanie)
i Wojty³y (Mêstwo jako spe³nianie siê
osoby w czynie). Uk³ad poszczególnych
podrozdzia³ów nie jest przypadkowy 
pozwoli³ on autorowi na nakrelenie
ró¿nych typów mêstwa, pocz¹wszy od
postawy mê¿nej wobec bycia po  akcentowane przede wszystkim w ksi¹¿ce  mêstwo jako kryterium spe³niania
siê osoby w czynie. Rozdzia³ drugi
(Mêstwo bycia sob¹ i osob¹)  zbudowany wed³ug tego samego klucza
strukturalnego  zg³êbia naturê mêstwa
i kreli jego rolê w byciu sob¹. Rozdzia³ trzeci (Mêstwo wspó³istnienia
z Drugim), w oparciu o tych samych
autorów, analizuje problem spe³niania
siê osoby ludzkiej poprzez bycie-z-(D)drugim, bycie-we-wspólnocie, bycie-z-Bogiem. Rozdzia³ czwarty (Mêstwo w osobowym spe³nianiu siê cz³owieka) jest swoist¹ rekapitulacj¹ ca³oci wywodów. To autorska propozycja
rozumienia mêstwa w procesie aktualizacji osoby, jej spe³niania siê, to personalistyczna, dodajmy, ¿e bardzo interesuj¹ca w swej istocie, wizja mêstwa.
Filozoficzna analiza mêstwa jest
ksi¹¿ce dokonywana z dwóch pu³apów:
subiektywnego prze¿ywania i obiektywnych struktur ontologiczno-metafizycznych, a tym samym jest prób¹
³¹czenia paradygmatu metafizyki klasycznej (zogniskowanej na przedmioto-
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woci) i filozofii nowo¿ytnej (ukierunkowanej podmiotowo). W tym sensie
Ryszard Koz³owski jest wiernym
uczniem Stein i Wojty³y, którzy próbowali ³¹czyæ oba porz¹dki: metafizyczny
i prze¿yciowy. Egzystencjalne korzenie
mêstwa s¹ dope³niane wskazaniem na
ich fundamentalnie personalny charakter. Autor ksi¹¿ki nie boi siê te¿ wychodzenia z p³aszczyzny filozoficznej ku
obszarom teologiczno-religijnym, a nawet mistycznym. Pokazuje on, jak porz¹dek naturalny w wielu punktach domaga siê wrêcz porz¹dku nadnaturalnego, jak jest przezeñ dope³niany.
Warto podkreliæ starann¹ redakcjê
ksi¹¿ki i efektywn¹ korektê wydawnicz¹. Drobne niezrêcznoci jêzykowe
(np. na s. 13 Prezentowana ksi¹¿ka
dotyczy filozofii  wyra¿enie dotyczy brzmi niezrêcznie), sformu³owania bezzasadne i mimowolnie wprowadzaj¹ce w b³¹d (np. ¿e Stein by³a wychowana w duchu w. Tomasza;
s. 65-66), ekwiwokacja (na s. 67 ostatni akapit: s³owo dzieli raz jest u¿yte
w znaczeniu dzielenia, a drugi raz ³¹czenia w odniesieniu do tej samej kwestii), nieliczne literówki i potkniêcia
gramatyczne, zak³ócenie kolejnoci
okreleñ (na s. 118 rozporz¹dzalnoci
wobec siebie zostaje przypisana relacyjnoæ, a rozporz¹dzalnoci wobec
drugiego cz³owieka wsobnoæ, a powinno byæ odwrotnie), dwukrotne pozostawienie w tekcie g³ównym na
s. 112 cytatów z Marcela w oryginale
bez przek³adu na jêzyk polski (a przecie¿ Le Mystere de l’Etre jest spolszczone), czy konstatacje bêd¹ce chyba przeoczeniem redakcyjnym (s. 177: Ty nie
umrzesz  jest aktywn¹ negacj¹ mierci, wyzwaniem rzuconym cz³owiekowi

 czy rzeczywicie cz³owiekowi, a nie
mierci, losowi, Bogu?), czy wyrane
pogubienie siê w przypisach na s. 86
numery 286-290, brak podzia³u bibliografii, co prowadzi do wymieszania tekstów ród³owych, opracowañ, s³owników jêzykowych etc. (w bibliografii pojawia siê te¿ b³¹d w zapisie nazwiska
Józefa Górniewicza – Garniewicz, co
doprowadzi³o do dwukrotnego wymienienia jego ksi¹¿ki: pod nazwiskiem
rzeczywistym i tym z b³êdem na s. 286),
nie zmieniaj¹ w ¿adnym stopniu generalnie bardzo pozytywnej konstatacji dotycz¹cej formalnego i strukturalnego
aspektu ksi¹¿ki.
Ksi¹¿ka w wielu punktach sk³ania
do dyskusji, wspó³mylenia z autorem,
czasem na zasadzie zgody, a czasem
sprzeciwu. W trakcie lektury rodzi siê
pytanie o specyfikacjê mêstwa, jego ejdetykê, które nie uzyskuje niestety
w trakcie lektury satysfakcjonuj¹cej
odpowiedzi. Autor operuje ogólnym,
by nie powiedzieæ ogólnikowym, rozumieniem tej kluczowej kategorii, maj¹c
wyrane k³opoty teoretyczne z okie³znaniem jej  zreszt¹ w jakim stopniu
zamierzonej w ksi¹¿ce  wieloznacznoci. Klasycznie funkcjonuj¹cy w myli
filozoficznej i teologicznej sens etyczny mêstwa zdecydowanie rozszerza,
czyni¹c z niego kategoriê antropologiczn¹, tytu³owy sposób spe³niania siê
osoby. Odnoszê wra¿enie, ¿e autor nie
zadba³ przy tym nale¿ycie o wydobycie
istoty i natury tak rozumianego mêstwa
oraz nie zaproponowa³ jakiego definicyjnego jej okrelenia, co mo¿na by³o
zrobiæ te¿ na sposób projektuj¹cy. Definicja zaproponowana na s. 278 jest
zbyt ogólna i budzi z wielu wzglêdów
zastrze¿enia. Brak unaoczniaj¹cych
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przyk³adów w ksi¹¿ce, choæby z literatury piêknej lub z ¿ycia codziennego,
mo¿e wskazywaæ na fakt, ¿e autor sam
ma k³opoty z operacjonalizacj¹ zbyt
ogólnikowo okrelonej w swej ksi¹¿ce
kategorii mêstwa. Uwagi o relacji pomiêdzy czynem cz³owieka a czynem
mê¿nym zawarte na s. 246 nie u³atwiaj¹ rozumienia czynu mê¿nego. Powstaje bowiem pytanie, czy punktowy,
pojedynczy czyn mo¿e byæ w rozumieniu autora czynem mê¿nym, czy te¿
okrelenie to jest zastrze¿one wy³¹cznie dla ca³oosobowej postawy? Zdaje siê, ¿e w wietle wywodów przedstawionych w ksi¹¿ce trzeba by sk³aniaæ
siê ku odpowiedzi drugiej, co budzi
powa¿ny sprzeciw z etycznego, ale
i potocznego, punktu widzenia. Autor,
wskazuj¹c na proprium swej koncepcji
mêstwa, mówi o jej personalistycznej
orientacji. Rodzi siê pytanie, czy Tomaszowa wizja mêstwa nie ma charakteru personalistycznego? Czy mêstwo
w rozumieniu Koz³owskiego ma charakter czysto formalny (w duchu etyki
Kanta), czy te¿ posiada materialne, treciowe komponenty? W trakcie lektury
ksi¹¿ki rodzi siê zasadne chyba pytanie, czy mêstwa w przedstawionym
w pracy wywodzie nie da³oby siê zast¹piæ inn¹ cnot¹/wartoci¹ moraln¹ (np.
odpowiedzialnoci¹ czy wiernoci¹),
która po analogicznym rozszerzeniu
swej treci nadawa³aby siê w równej
mierze jak mêstwo do opisu spe³niania
siê osoby. Mam poczucie, ¿e da³oby siê
to zrobiæ bez wiêkszych problemów.
Czy wiadczy to o zamiennoci cnót niczym w klasycznej koncepcji transcendentaliów czy te¿ o definicyjnych brakach w strukturze dyskursywnej? Czy
teza o wyró¿nionym miejscu zajmowa-
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nym w aretologii rzekomo przez mêstwo jest zasadna? Argumentacja merytoryczna autora nie jest w tym wzglêdzie przekonywaj¹ca, a powo³ywanie
siê na autorytety niczego tu nie zmienia
(Akwinata pisa³, ¿e argumentacja z autorytetu jest najs³absz¹ argumentacj¹).
Czy¿ w analogicznym wywodzie nie
da³oby siê przeprowadziæ uzasadnienia
dla uprzywilejowania ka¿dej innej cnoty/wartoci? Czy¿ wszystkie cnoty nie
spe³niaj¹ osoby, nie pe³ni¹ funkcji osobo-twórczej? Owszem, teza, ¿e w realizacji siebie jako osoby w przekszta³caniu trudnoci na drodze rozwoju
w czynniki temu rozwojowi sprzyjaj¹ce
mêstwo jest konieczne, nie budzi w¹tpliwoci. Ale czy tylko mêstwo? Czy bez
innych wartoci/cnót by³oby ono wystarczaj¹cym drogowskazem osobotwórczym? Nie bardzo jest te¿ zrozumia³a deklaracja autora, ¿e mêstwo rozumie jako proces spe³niania siê istoty
w istnieniu i istnienia w istocie (s. 261).
To tylko kilka szczegó³owych pytañ
i w¹tpliwoci, nasuwaj¹cych siê
w zwi¹zku z sygnalizowanym wy¿ej
zagadnieniem ogólnym natury merytorycznej, ale i metodologicznej.
Ka¿dy wybór mylicieli, których tropami pod¹¿a autor ksi¹¿ki, jest zawsze
obci¹¿ony dowolnoci¹, pewn¹ arbitralnoci¹, a zatem jest dyskusyjny. wiadomy tej zasady pozwolê sobie jednak
przez chwilê zatrzymaæ siê nad wyborem autora recenzowanej ksi¹¿ki. Co
uzasadnia wybór tych, a nie innych mylicieli przy analizie mêstwa jako kategorii antropologicznej? Faktem jest, jak
ju¿ by³a o tym mowa, ¿e wybranych
przez R. Koz³owskiego mylicieli ³¹czy³o dowiadczenie totalitaryzmów dwudziestowiecznych i okrucieñstwa drugiej
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wojny wiatowej. W ró¿ny sposób
zostali obci¹¿eni tym dziedzictwem,
w ró¿ny sposób nañ reagowali i doñ siê
ustosunkowywali. Wszystkich ich ³¹czy³a te¿  choæ ró¿nie rozumiana  filozoficzna tradycja fenomenologiczna.
Niestety, ten w¹tek ich swoistej jednoci
nie zosta³ przez autora w ogóle wydobyty, a zdaje siê byæ fundamentaln¹ racj¹
teoretyczn¹, przemawiaj¹c¹ za dokonanym wyborem. Mo¿na te¿ zapytaæ, czy
wybór Martina Heideggera, szczególnie
jego pism z pónego okresu twórczoci,
nie by³by w kontekcie problematyki
pracy bardziej zasadny ni¿ wybór J.-P.
Sartrea. Czy myl Sartrea rzeczywicie
da siê interpretowaæ w kontekcie mêstwa, tak jak próbuje je rozumieæ autor?
Mêstwem jest dla Sartrea raczej staniêcie wobec bezsensu ¿ycia i wytrzymanie
tego, ¿ycie w obliczu pustki. Bycie
w perspektywie nicoci aksjologicznej,
gdzie jedyn¹ wartoci¹ jest wolnoæ,
która musi wybieraæ. Czy mo¿na mówiæ
u Sartrea o to¿samoci osobowej? Mam
wra¿enie, ¿e tylko za cenê mocnej reinterpretacji rudymentów antropologicznych francuskiego egzystencjalisty.
I wreszcie, czy brak w rozprawie Emmanuela Levinasa jako myliciela Drugiego, jako radykalnie rozumianego Innego, nie jest powa¿nym brakiem?
W kontekcie analiz mêstwa bycia
z drugim, potrzeba spojrzenia na ten
problem w kontekcie drugiego jako
Innego jawi siê jako wrêcz konieczny
i dope³niaj¹cy immanentne ujêcia drugiego z perspektywy ego. Zabrak³o te¿
pog³êbionych refleksji nad propozycj¹
mêstwa bycia P. Tillicha, stanowi¹c¹
wszak istotny trop mylowy we wspó³czesnej filozofii. Czy fakt, ¿e nie jest on
personalist¹ w rozumieniu przyjmowa-

nym w ksi¹¿ce jest tu usprawiedliwieniem? Czy¿ Sartre by³ personalist¹?
Poza tymi ogólnymi w¹tpliwociami
rodzi siê szereg bardziej szczegó³owych pytañ i w¹tpliwoci. Czy wyranie realistyczna interpretacja Einfühlung, którym pos³ugiwa³a siê  zreszt¹
za m.in. E. Husserlem i T. Lippsem –
Edith Stein, jest zasadna? Czy rzeczywicie dziêki wczuciu mamy dostêp do
wnêtrza drugiego cz³owieka, jego bezporednie poznanie, jak chce autor recenzowanej rozprawy? Czy nie jest to
w tej perspektywie zawsze dostêp wy³¹cznie do alter-ego, z³udzenie docierania do cudzych stanów psychicznych?
Tak uwa¿a³, dla przyk³adu, Roman Ingarden (O poznawaniu cudzych stanów
psychicznych, w: ten¿e. U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971, s. 411412, 417-422 i ten¿e, O badaniach filozoficznych Edith Stein, w: E. Stein,
O zagadnieniu wczucia, Kraków 1988,
s. 170nn), z którym w omawianym
kontekcie R. Koz³owski nie podejmuje ¿adnej polemiki, przechodz¹c nad
tym do porz¹dku dziennego. A przecie¿
choæby dla interpretacji charakteru
i natury mi³oci u wczesnej Stein, rozstrzygniêcie kwestii, jak rozumieæ
wczucie, ma charakter niebagatelny.
Dyskusyjne jest te¿ mocno aksjologiczne podejcie do myli przywo³ywanych
filozofów. Czy¿ Marcel nie wyra¿a³
doæ zdecydowanych obiekcji w stosunku do mylenia wed³ug wartoci?
Czy odnoszenie do jego koncepcji Tischnerowskiej kategorii ja aksjologicznego jest zasadne i usprawiedliwione (s. 174)? Czy¿ rozumienie wartoci przez Sartrea nie stanowi
radykalnie nowej jakoci, wrêcz kontrapunktu, w stosunku do wartoci jako
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kategorii mylenia autora recenzowanej
ksi¹¿ki? I wreszcie, czy nie nale¿a³o
powiêciæ trochê miejsca dla przeanalizowania postaw mêstwa w ¿yciu omawianych mylicieli?
Powy¿sze zastrze¿enia, w¹tpliwoci,
pytania nie umniejszaj¹ istotnie wartoci ksi¹¿ki. Wszak sk³anianie do dyskusji, budzenie sprzeciwów, w³asnych namys³ów czêsto pod¹¿aj¹cych w innym
kierunku ni¿ ten obrany przez autora,
to jedna z funkcji prac z szeroko pojêtej humanistyki. Roman Koz³owski
przedstawi³ rozprawê gêst¹ problemowo, wykaza³ siê erudycj¹, warsztatem
analitycznym i zdolnociami syntezy
i umiejêtnociami argumentacyjnymi.
Wykaza³ siê te¿ swoist¹ odwag¹ intelektualn¹ (mêstwem?), podejmuj¹c temat trudny, analizuj¹c myl filozofów
mówi¹cych o mêstwie nie wprost, czêsto miêdzy wersami, co wymaga³o
niema³ego trudu w wydobywaniu tych
w¹tków z ich bogatej twórczoci pimienniczej. Trzeba te¿ podkreliæ
przejrzyst¹ strukturê ksi¹¿ki, obecnoæ
wprowadzeñ i podsumowania w ka¿dym
rozdziale oraz poprawny i zrozumia³y jêzyk wywodów. Ksi¹¿ka warta jest trudu
czytelniczego i godna polecenia.
KRZYSZTOF STACHEWICZ

Julian Baggini i Peter Stanley Fosl,
Przybornik filozofa. Kompendium
metod i pojêæ filozoficznych, t³um.
Dorota Chabrajska, Pax, Warszawa
2010, ss. 328.
Julian Baggini jest doktorem filozofii i pisarzem. Peter Stanley Fosl wy-

k³ada filozofiê w Transylvania University w Lexington, w Kentucky. Obaj
napisali, równie¿ wspólnie, Przybornik
etyki. Kompendium metod i pojêæ etycznych1. W polskiej literaturze filozoficznej brakowa³o takiej pozycji, która
w prosty, czytelny dla studenta pierwszych lat, a nawet osób m³odszych, prezentowa³aby pojêcia techniczne i metody filozofii. Czym innym jest przecie¿
podrêcznik metodologii, czym innym
podrêcznik wstêpu do filozofii, a czym
innym Przybornik filozofa. Pierwszy
przedstawia metody nauk w ogóle, nie
stroni¹c od formalizmu i wyk³adu teoretycznego. Drugi z kolei koncentruje
siê przede wszystkim na metodach
i szko³ach filozoficznych, raczej pod
k¹tem ogólnej o nich wiedzy, ni¿ techniki stosowania danych metod. Natomiast Przybornik… uzupe³nia ow¹ lukê,
daj¹c niejako gotowe narzêdzia w rêce
adeptów filozofii. Jedynie mo¿e, wydana po polsku po raz pierwszy przed kilkunastoma laty, praca Arno Anzenbachera stanowi wyj¹tek2. Jednak¿e nie
prezentuje ona tak szczegó³owo wspomnianych metod i pojêæ. Przybornik
filozofa… omawia m.in. brzytwê Ockhama, wid³y Humea, redundancjê,
b³¹d kategorialny i wiele innych jeszcze stosowanych we filozofii narzêdzi
pojêciowych. Sk³ada siê on z szeciu
tematycznych czêci, podzielonych na
sekcje powiêcone jednemu zagadnieniu. Ka¿dej sekcji tematycznej towarzyszy wykaz literatury szczegó³owiej
J. Baggini, P.S. Fosl, Przybornik etyka.
Kompendium metod i pojêæ etycznych, t³um.
P. Borkowski, Pax, Warszawa 2010.
2
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, t³um. J. Zychowicz, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1987.
1
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omawiaj¹cej dane zagadnienie. Tok
wywodu okraszaj¹ liczne przyk³ady
wyjaniaj¹ce dane zagadnienie i prezentuj¹ czêsto konkretne historyczne
i wspó³czesne polemiki filozofów.
W pierwszej czêci omówiono podstawowe narzêdzia argumentacji, takie
jak dedukcja, indukcja, konkluzywnoæ, prawomocnoæ czy b³¹d logiczny.
Zrozumienie prezentowanych pojêæ
u³atwiaj¹ czytelne przyk³ady. Cenne
jest te¿ zwrócenie uwagi na wnioskowania, które struktur¹ mog¹ przypominaæ wnioskowania dedukcyjne, gdy
tymczasem zawieraj¹ w sobie ukryte
przes³anki wysnute drog¹ indukcji. Interesuj¹ce jest te¿ przedstawienie ró¿nicy miêdzy wnioskowaniem logicznie
prawomocnym i nieprawomocnym.
W drugiej czêci autorzy prezentuj¹
inne narzêdzia argumentacji. Z bardziej
znanych, nale¿¹ do nich m.in. abdukcja, metoda hipotetyczno-dedukcyjna;
do rzadziej omawianych: dwignie wyobrani, u¿yteczne fikcje, konstrukcje
logiczne czy anomalie i wyj¹tki potwierdzaj¹ce regu³ê. W tej ostatniej
z wymienionych znajduje siê ciekawe
rozwiniêcie problemu swoistego napiêcia miêdzy regu³¹ a wyj¹tkiem od niej.
Otó¿ znane powiedzenie wyj¹tek potwierdza regu³ê (ang. The exeption
proves the rule), zostaje tutaj zinterpretowane z pomoc¹ etymologii angielskiego prove. Jak podaj¹ autorzy pierwotnie znaczy³o ono sprawdzaæ,
a nie potwierdzaæ i w takim znaczeniu zosta³o zastosowane w powy¿szym
powiedzeniu3. Przy takim zastrze¿eniu,

J. Baggini, P.S. Fosl, Przybornik filozofa , s. 75.
3

autorzy stawiaj¹ pytanie: jak mo¿na
wiêc potwierdzaæ lub sprawdzaæ regu³y? W odpowiedzi odwo³uj¹ siê do klasycznego miejsca u Humea, który dostrzegaj¹c wyj¹tki od niektórych regu³,
na przyk³ad generalnej niemo¿liwoci
wyobra¿enia sobie niewidzianego nigdy
odcienia koloru niebieskiego stwierdzi³,
¿e s¹ to na tyle wyj¹tkowe sytuacje, ¿e
nie neguj¹ ogólnej regu³y. Regu³y wiêc,
jak konkluduj¹ autorzy Przybornika…
nie maj¹ charakteru absolutnego, a wyra¿aj¹ jedynie ogólny wzorzec.
Trzecia czêæ ksi¹¿ki Bagginiego
i Fosla przedstawia narzêdzia oceny,
jak brzmi zreszt¹ tytu³ tej¿e czêci. Lista omawianych pojêæ pozwala doprecyzowaæ, ¿e chodzi o ocenê argumentacji. Poród narzêdzi oceny znajduj¹
siê na przyk³ad: b³¹d kategorialny, wyjanienia alternatywne, zasada ¿yczliwoci czy redundancja. Do ciekawszych nale¿y fa³szywa dychotomia
i tzw. sofizmat psychogenetyczny. Fa³szywa dychotomia pojawia siê wówczas, gdy kto prezentuje jako wybór
miêdzy tylko dwoma cz³onami alternatywy roz³¹cznej co, co de facto ma
wiêcej opcji. Jako przyk³ad wykazania
fa³szywej dychotomii autorzy podaj¹
m.in. Austina krytykê wprowadzenia
pojêcia danych zmys³owych, z postrze¿enia z³amanego kija we wodzie. Nieco czytelniejszy jest przyk³ad z argumentacji za prawdomównoci¹ Jezusa
Chrystusa. Otó¿ czasem kto argumentuje, ¿e skoro w Ewangeliach nie ma
przyk³adu, ¿eby Jezus k³ama³, dlatego
to, co mówi³, musi byæ prawd¹. Autorzy wykazuj¹, ¿e alternatywa nie jest
tutaj dwucz³onowa, ale wielocz³onowa.
Mo¿na te¿ przyj¹æ, ¿e Ewangelie nie
przekaza³y dok³adnych s³ów Jezusa

RECENZJE

albo ¿e Jezus mówi³ co, co uwa¿a³ za
prawdê, ale de facto by³a to nieprawda4. Jak wiêc zauwa¿aj¹, w argumentacji za prawdomównoci¹ Jezusa brakuje rzetelnego wyliczenia pozosta³ych
mo¿liwoci i ich obalenia. Z kolei,
omawiaj¹c sofizmat psychogenetyczny
Baggini i Fosl krytykuj¹ zbyt proste
przechodzenie od wykazania genezy
pogl¹du czy faktu do jego uzasadnienia, czy oceny. Tak na przyk³ad psychologiczno-ewolucyjne wyjanienie
powstania zmys³u moralnego, jako
sprzyjaj¹cego przetrwaniu gatunku, nie
mo¿e stanowiæ obecnie ca³kowitego
wyjanienia istoty moralnoci, jako
wynikaj¹cej tylko ze strategii przetrwania. Z tej racji, ¿e jak pisz¹ autorzy
„by³oby to jednak prawd¹ tylko wtedy,
gdyby kto za³o¿y³, ¿e wyjanienie jak
powsta³a molarnoæ, ca³kowicie ujawnia, czym jest ona dzi. Tymczasem
za³o¿enie takie wydaje siê fa³szywe.
Myli ono ród³a moralnoci z jej uzasadnieniem oraz ród³a kompetencji
moralnych z ich obecn¹ rol¹” (s. 133).
Baggini i Fosl przestrzegaj¹ jednak
przed ca³kowitym pominiêciem róde³
twierdzeñ, czy przekonañ, gdy¿ mog¹
one wiele wyjaniæ. Krytyka sofizmatu
psychogenetycznego pozwala, zdaniem
autorów Przybornika…, z pewnym dystansem oceniæ równie¿ pogl¹dy Nietzschego czy M. Foucaulta. Dlatego, ¿e
wykazanie odpowiednio róde³ moralnoci chrzecijañsko-platoñskiej, w³adzy czy seksualnoci nie stanowi jeszcze wystarczaj¹cego uzasadnienia do
ich krytyki.
W rozdziale czwartym omawianej
pozycji znajdujemy narzêdzia rozró¿4

Tam¿e, s. 129.
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niania pojêciowego. Autorzy zestawiaj¹ w parach przeciwstawnych takie terminy jak: a priori/a posteriori, kategoryczne/modalne, konieczne/dostateczne
czy pojêcia gêste/rozrzedzone. Jednym
z bardziej istotnych wydaje siê rozró¿nienie na typy i egzemplarze. Fosl
i Baggini pokazuj¹ nie tylko ró¿nicê
miêdzy typami pojêæ i ich konkretnymi
egzemplarzami, ale tak¿e zastosowanie
tego rozró¿nienia. Przyk³adem jest odrzucenie realnego istnienia idealnego
platoñskiego wiata, jako wyniku przypisania realnego istnienia czemu, co
jest tylko zbiorem typów, zatem abstrakcyjnych pojêæ.
W pi¹tej czêci autorzy prezentuj¹
narzêdzia krytyki radykalnej. Do tego
nurtu zaliczaj¹ na przyk³ad marksistowsk¹ krytykê klasow¹, krytykê feministyczn¹ czy Foucaulta krytykê
w³adzy. Poszczególne krytyki opisane
s¹ przejrzycie i merytorycznie poprawnie. Autorom udaje siê te¿ wskazaæ ograniczenia niektórych z owych
metod. Tak jak w poprzednich czêciach tak i tutaj, w poszczególnych
paragrafach znaleæ mo¿na nie tylko
opis, przyk³ad, ale i zastosowanie danego narzêdzia. Podzia³ danej sekcji na
takie w³anie podczêci u³atwia lekturê.
Z podobn¹ rzetelnoci¹ spotkaæ siê
mo¿emy w czêci ostatniej, powiêconej takim zagadnieniom, jak pojêcia
pierwotne i zdania bazowe, prawdy
oczywiste czy dowiadczenie mistyczne i mo¿liwoæ oparcia poznania na
nim. Nawet wobec dowiadczenia mistycznego autorzy, mimo raczej ateistycznych pogl¹dów, przynajmniej
Bagginiego, zachowuj¹ umiar w jego
ocenie. Pokazuj¹ zarówno bezdyskusyjne ograniczenia tego poznania jak
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i jego niemal¿e odwieczn¹ rolê w kulturze ludzkiej. Piêknym i pouczaj¹cym
jest te¿ fragment powiêcony nadu¿yciom jêzykowym, jakim nieraz humanici pos³uguj¹ siê w argumentacji.
Przyk³adowe Heisenberga twierdzenie
o nieoznaczonoci, czy Gödla twierdzenie o niezupe³noci, nie mog¹ byæ
porêcznym narzêdziem stosowanym
w jakiejkolwiek dziedzinie i do czegokolwiek, gdy¿ maj¹ one cile okrelone dziedziny i treæ.
Ksi¹¿ka Bagginiego i Fosla napisana jest jêzykiem zrozumia³ym, rzetelnie i pos³uguje siê czytelnymi przyk³adami. Co najwa¿niejsze, zbiera
w jednym miejscu narzêdzia pojêciowe, które nieraz z mozo³em i przypadkiem zbierane s¹ z lektur czy wyk³adów. Przybornik… pokazuje te¿ jak¹
wagê kultura anglosaska przypisuje
szczegó³owi, konkretowi i nieprzypadkowoci w edukacji studentów.
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI

Michel Onfray, Antypodrêcznik filozofii. Lekcje sokratejskie i alternatywne, t³um. El¿bieta i Adam Aduszkiewiczowie, Wydawnictwo Czarna
Owca, Warszawa 2009, ss. 408.
Michel Onfray, doktor filozofii, znany jest polskiemu czytelnikowi nie tylko z Antypodrêcznika filozofii, ale tak¿e z Traktatu ateologicznego1. Jest autorem ponad piêædziesiêciu ksi¹¿ek.
Za³o¿y³ uniwersytet ludowy w Caen,
M. Onfray, Traktat ateologiczny: fizyka
metafizyki, t³um. M. Kwaterko, Warszawa
2008.
1

który nie jest finansowany przez pañstwo, a stoi w opozycji do systemu nauczania we francuskich uczelniach
wy¿szych. W swoich pracach i uczelni
propaguje ateizm, hedonizm i anarchizm. Jak sam przyznaje od dwudziestu lat sprawdza pisemne prace maturalne z filozofii we francuskich szko³ach rednich. Jego idée fixe to walka
z idealizmem platoñskim, przejawiaj¹cym siê zarówno we filozofii, jak
i w religiach, zw³aszcza w chrzecijañstwie, które jest krytykowane i obwiniane o unieszczêliwianie ludzi miêdzy innymi w Traktacie…
Antypodrêcznik, jak sama nazwa
wskazuje, stara siê nie byæ podrêcznikiem, nie jest te¿ przede wszystkim
i tylko dzie³em propagandowym, a na
pewno stara siê zachêciæ do filozofowania.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech g³ównych czêci zatytu³owanych: Kim jest
cz³owiek?; Jak ¿yæ razem? i Co mo¿na
wiedzieæ? Ka¿da z nich zwiera rozdzia³y powiêcone zagadnieniom: natury,
sztuki, techniki  w czêci pierwszej;
wolnoci, prawu, historii – w czêci
drugiej; w ostatniej czêci natomiast
pojawiaj¹ siê: wiadomoæ, rozum,
prawda. Ten klasyczny wrêcz zakres
tematów przedstawiony zostaje ju¿
w sposób bardziej dostosowany do potrzeb m³odego czytelnika, przede
wszystkim uczniów ostatniej klasy
szkó³ rednich, których straszy widmo
pisania pracy maturalnej z filozofii.
W tym celu autor trafnie dobiera liczne
i treciwe fragmenty z dzie³ kilkudziesiêciu filozofów, a wspomniane szczegó³owe tematy prezentowane s¹ tak,
aby zainteresowaæ m³odych odbiorców.
Autorowi zale¿y na postrzeganiu
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i uczeniu filozofii na sposób sokratejski, a nie urzêdowy, sprowadzaj¹cy siê
do przedstawienia wymaganych przez
program zagadnieñ2. Tak wiêc problem
wiadomoci rozpoczyna pytanie o to,
co robilimy jako szecio-, siedmiolatkowie w sypialni rodziców, a w rozdziale tycz¹cym rozumu znajdziemy
m.in. pytanie, czy powodzenia na maturze zapisane jest w gwiazdach. Dydaktyczne walory Antypodrêcznika
widaæ te¿ w rzetelnym omówieniu sposobu pisania rzeczonej pracy maturalnej, które zakoñczone jest przyk³adow¹
rozprawk¹, autorstwa Onfraya, z wyranym zaznaczeniem, ciekawego
zreszt¹, schematu owej pracy.
Ka¿dy z tematów szczegó³owych
prezentowany jest w odniesieniu do
konkretnego problemu ¿yciowego. To
stanowi zdaje siê cel g³ówny Antypodrêcznika Wskazuje na to fakt, ¿e
Onfray mniejsz¹ wagê przywi¹zuje do
wyczerpuj¹cej poziom podstawowy
prezentacji klasycznych pojêæ czy nurtów filozofii. Na przyk³ad fenomenologia i jej przedstawiciele przywo³ani zostaj¹, by przedstawiæ koncepcjê utraty
wiadomoci jako odpowiedzi na sytuacjê nie do prze¿ycia3, John Locke natomiast, by ukazaæ racje za prawem do
oporu wobec niesprawiedliwych prawodawców4. I tylko tyle. Nie jest to
wiêc prezentacja ani g³ównych pogl¹dów Lockea czy fenomenologów, ani
tym bardziej wyczerpuj¹ca ich analiza.
2
Ten¿e, Antypodrêcznik filozofii. Lekcje
sokratejskie i alternatywne, t³um. E. i A. Aduszkiewiczowie, Wydawnictwo Czarna Owca,
Warszawa 2009, s. 17-19.
3
Tam¿e, s. 262.
4
Tam¿e, s. 194-195.

Jak siê po lekturze mo¿na domyleæ,
jest to wiadomy wybór autora, maj¹cy
na celu niezanudzenie czytelnika trudnymi pojêciami czy wywodami. Czytelnik przecie¿ jest bardzo m³ody.
Antypodrêcznik stara siê faktycznie i celowo byæ antypodrêcznikiem.
Choæ autorowi czêciowo siê to udaje,
trudno byæ pewnym, czy w tej mierze
i w tym zakresie, który sam zamierzy³.
Celem Onfraya nie jest zniechêcenie
do filozofii, ale raczej takie jej przedstawienie, aby pokazaæ jej zwi¹zek
z problemami codziennymi, a przez to
zachêciæ do bardziej pog³êbionych,
choæ niekoniecznie akademickich studiów. Owa nieakademickoæ to przejaw
zapatrzenia autora w nurty postmarksistowskie i psychoanalityczne. Jak na
francuskiego filozofa przysta³o Onfray
widzi wszêdzie, ³¹cznie z rodzin¹, problem ucisku i zniewolenia przez system. Jako piewca indywidualizmu i hedonizmu nie pozostaje obojêtny nawet
w czym, co zawiera w sobie mimo
wszystko cechy podrêcznika. Owo filozoficzne zaanga¿owanie i zaanga¿owan¹ filozofiê widaæ zw³aszcza we fragmentach, które zdaj¹ siê byæ celowo
prowokacyjne. Rozpoczynaj¹ce ksi¹¿kê pytanie, czy nale¿y spaliæ nauczyciela filozofii, jest raczej nieporadnym
puszczaniem oka do licealistów, ale
fragmenty mówi¹ce o masturbowaniu
siê na dziedziñcu liceum, niew¹tpliwie
s¹ ju¿ prowokacj¹5. Chyba, ¿e autor recenzji przesadza w ¿yczliwej interpretacji odnonego fragmentu. Z góry
wiêc pana Onfray’a przepraszam, je¿eli nieprowokacyjnie, a faktycznie zachêca do takich praktyk. Moja interpre5

Tam¿e, s. 55nn.
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tacja oka¿e siê wówczas kabotyñska,
bur¿uazyjna i inspirowana katolickim
znerwicowaniem seksualnym. Wszak
Diogenes Pies wykaza³ ju¿ dawno, ¿e
pocieraæ siê mo¿na wszêdzie, i na rynku, i po brzuchu, a czasem tu i tu jednoczenie. W tym kontekcie jednak
brakuje w Antypodrêczniku… ju¿ nie
tylko przedstawicieli filozofii dialogu,
personalizmu, czy etyki chrzecijañskiej, ale choæby Hegezjasza z jego
hedonistycznym
hamletyzowaniem.
Z drugiej jednak strony, Onfray wyranie sugeruje etykê wartoci i sugeruj¹c,
by przesadnie nie poddawaæ siê wp³ywom spo³eczeñstwa, jednoczenie
wskazuje na wa¿n¹ rolê wyrzutów sumienia w relacjach z innymi ludmi.
Antypodrêcznikowoæ ksi¹¿ki Onfraya dostrze¿ona mo¿e byæ nie tylko
w przemilczeniach, ale i przyznaniu siê
autora do subiektywizmu w prezentacji
filozofii i zanegowaniu mo¿liwoci
obiektywnoci6. Autor otwarcie wiêc
mówi, ¿e ksi¹¿ka nie jest bezstronna,
gdy¿ ka¿da bezstronnoæ jest zakamuflowan¹ stronniczoci¹, prezentacj¹
w³asnych pogl¹dów. Czym¿e wiêc jest
praca Onfreya?
W Antypodrêczniku
znajdziemy
nie tylko s³uszne i uwra¿liwiaj¹ce fragmenty mówi¹ce o wspó³czesnym niewolnictwie ubogich, o kapitalizmie po¿eraj¹cym ludzkoæ; fragmenty wybijaj¹ce z wizji wiata typu: tak ju¿ jest
i tak byæ musi. Napotkamy te¿ jednak

passusy jawnie wiatopogl¹dowe. Czy
to oskar¿enie religii o antyrozumnoæ,
czy widzenie dzia³añ ludzkich tylko
przez pryzmat psychoanalizy, czy
zmursza³¹ i niesprawiedliw¹ krytykê
chrzecijañstwa, czy wreszcie uogólniaj¹ce i naiwne stwierdzenie, ¿e rodzice wychowuj¹ dzieci zgodnie z w³asnymi interesami. To wszystko bez g³êbszych argumentów, bez rozwa¿enia
racji za i przeciw. W tym sensie wiêc
Antypodrêcznik jest antypodrêcznikiem, ¿e nie uczy zasady audiatur et
altera pars i rzetelnej argumentacji, ale
perswazji odwo³uj¹cej siê do potocznych oczywistoci. Onfray przypomina
czasem znerwicowanego i zideologizowanego katolickiego kaznodziejê, któremu racje strony przeciwnej nie tylko
wydaj¹ siê byæ niewarte przedstawienia, ale samo ich pomylenie uwa¿a³by
za grzeszne. Jednoczenie Onfray, czasem miêdzy wierszami, czasem wprost
sugeruje hedonizm, ateizm i indywidualizm anarchizuj¹cy, które to nurty s¹
mu bliskie.
W tym sensie wiêc omawiana ksi¹¿ka jest antypodrêcznikiem filozofii, ¿e
nie wznosi siê na poziom ogólnej prezentacji pogl¹dów i nie uczy sztuki argumentacji, a jest  przy wszystkich
sporych dydaktycznych walorach, ciekawym uk³adzie i interesuj¹cych tekstach  podrêcznikiem wiatopogl¹du
Michela Onfraya.
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI

6
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SPRAWOZDANIA

O Sartrze i wartociach
Sprawozdanie z VI Miêdzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu Dziedzictwo wspó³czesnej etyki Poznañ 30 maja 2011 oraz Konferencji Osoba i wartoci Kalisz
12-13 czerwca 2011
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej
Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
by³ w roku 2011 organizatorem dwóch
konferencji naukowych. Pierwsza, powiêcona Jean-Paul Sartreowi, odby³a
siê w ramach miêdzyuczelnianego seminarium z cyklu Dziedzictwo wspó³czesnej etyki. Seminarium zapocz¹tkowane przed laty w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego aktualnie jest dzie³em piêciu orodków akademickich, organizuj¹cych u siebie kolejne sesje. Druga,
obraduj¹ca w Kaliszu, powiêcona by³a
odniesieniu cz³owieka do wiata wartoci w aspektach historycznych, ale
i systematycznych. Problematyka obu
konferencji zazêbia³a siê, ukazuj¹c czêsto nieoczekiwane przejcia pomiêdzy doæ odmiennymi, przynajmniej
w pierwszych skojarzeniach, zagadnieniami. O¿ywione dyskusje towarzysz¹ce tym spotkaniom wskazywa³y na
trafny wybór podjêtej problematyki.
Wczesny Sartre, autor m.in. Bytu
i nicoci, czyni³ wolnoæ cz³owieka jedynym kreatorem wartoci. Pisa³: „ontologia i psychoanaliza egzystencjalna
[…] powinny odkryæ przed czynnikiem
moralnym, ¿e jest bytem, przez który
istniej¹ wartoci. Wtedy dopiero jego
wolnoæ uwiadomi sobie siebie sam¹
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i odkryje siebie w trwodze jako jedyne
ród³o wartoci, i nicoæ, przez aktora
istnieje wiat”1. To proste widzenie natury wartoci i ich genezy Sartre w kolejnych latach komplikowa³, widz¹c
jego niewystarczalnoæ. Moralnoæ
by³a tematem, do którego czêsto wraca³, modyfikuj¹c swe wczeniejsze ujêcia. W rozmowach z Benny Levym
u koñca swego ¿ycia mówi³, ¿e ka¿da
wiadomoæ posiada sferê, której nie
zbada³ w swych dzie³ach, sferê obowi¹zku. „Ka¿da wiadomoæ powinna
robiæ to, co robi, nie dlatego, by to, co
robi, by³o a¿ tak wa¿ne, lecz przeciwnie, dlatego, ¿e ka¿dy cel, który wiadomoæ sobie wyznacza, ma zawsze
charakter ¿¹dania i to jest dla mnie
punkt wyjcia moralnoci”2. Pytanie
o to, jakie miejsce w wiadomoci zajmuje moralnoæ by³o dla Sartrea zawsze pytaniem kluczowym. Patrz¹c
wstecz uzna³, ¿e jego wczesne badania
abstrahowa³y od zwi¹zków wiadomoci z innym cz³owiekiem, a tym samym
nie by³y w stanie uchwyciæ sfery moralnej konstytuuj¹cej siê w wychyleniu
ja ku innemu, ku drugiemu cz³owiekowi. Referenci i dyskutanci zebrani na
konferencji w Poznaniu pochylali siê
nad wybranymi aspektami i w¹tkami
myli etycznej Sartrea, tak¿e w kontekcie jej ewolucji. Pytali o ich wp³yw na
dwudziestowieczn¹ i wspó³czesn¹ myl
etyczn¹, a tak¿e o nierzadko kontrowersyjne wybory moralne w przestrzeni spo³ecznej samego Sartrea. Ta ostat1
J.-P. Sartre, Wartoci istniej¹ przez cz³owieka, w: G. Picon, Panorama myli wspó³czesnej, Pary¿ 1960, s. 651.
2
J.-P. Sartre, B. Levy, Czas nadziei. Rozmowy z roku 1980, t³um. H. Puszko, Warszawa 1996, s. 50.
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nia kwestia le¿a³a w centrum analiz
przedstawionych w referacie pt. Miêdzy
etyk¹ a polityk¹. Myl Sartrea a jego
zaanga¿owanie w idee marksizmu i komunizmu przez prof. Ma³gorzatê Kowalsk¹ (UwB), t³umacza tekstów Sartrea i znawczyniê jego myli. Marksizm, zdaniem referentki, spowodowa³
przejcie Sartrea od wolnoci rozumianej ontologicznie do wolnoci faktycznej, empirycznej, rozumianej g³ownie
jako wolnoæ innych. Wolnoæ jawi³a
mu siê jako mo¿liwoæ osi¹gania stawianych przed sob¹ celów, w ramach
samo-kreacji. Rozwijany przede wszystkim po II wojnie wiatowej w¹tek Innego spowodowa³ te¿, ¿e etyka autentycznoci zosta³a zast¹piona etyk¹ odpowiedzialnoci za i wobec innych,
przede wszystkim tych najubo¿szych,
za których intelektualista, jak uwa¿a³
Sartre, jest w sposób szczególny zatroskany i odpowiedzialny. Etyka Sartrea
mia³a zawsze charakter silnie polityczny, choæ on sam, zdaniem prof. Kowalskiej, nie rozumia³ polityki, ale i nigdy
nie by³ moralist¹. W odniesieniu do
marksizmu i komunizmu jego stosunek
by³ ambiwalentny i zmienny: od fascynacji pewnymi ideami tego nurtu (choæ
nigdy nie by³ cz³onkiem partii komunistycznej i nie deklarowa³ siê jako komunista)  trzeba tu postawiæ pytanie
czy w grê wchodzi³ marksizm rzeczywisty czy, wed³ug okrelenia Arona,
wyimaginowany – po wyrany dystans
po roku 1968, przynajmniej w stosunku
do komunizmu sowieckiego, o którym
zacz¹³ siê wypowiadaæ jednoznacznie
negatywnie. Humanizm Sartrea le¿a³
na antypodach myli chrzecijañskiej,
ale i kantowskiej. Cz³owiek bowiem
w jego wizji jest nicoci¹, nie jest ni-

czym okrelony, nie posiada natury,
a zatem nie istnieje cz³owiek jako taki.
Cz³owiek to projekt, ca³oæ swych dokonañ  jest te¿ jedynym prawodawc¹
moralnym dla siebie. Kowalska zwraca³a uwagê, ¿e idealizm Satrea generowa³ jego cynizm i powodowa³ g³êboko dwuznaczny charakter jego etyki.
Biskup prof. Marek Jêdraszewski
(UAM) w referacie zatytu³owanym
Jean-Paul Sartre: w poszukiwaniu podstaw moralnoci skupi³ siê na pónym
i niepublikowanym za ¿ycia Sartrea
dziele pt. Cahiers pour une morale
oraz innych tekstach z tego okresu.
Cahiers wyda³a dopiero trzy lata po
mierci myliciela (1983) jego adoptowana córka. Moralnoæ jest tu rozumiana jako permanentna przemiana. Cz³owiek musi odkryæ siebie jako byt samotworz¹cy, odkrywaæ swój etos przede
wszystkim w konfrontacji i spotkaniu
z innym. Trzy modele tych relacji kreli³ Sartre: proba (drugi olepia mnie
sw¹ wolnoci¹, neguje moj¹ wolnoæ,
co prowadzi do oddania siê drugiemu),
wymaganie (drugi usi³uje sobie mnie
podporz¹dkowaæ, zabiera mnie sobie,
stajê siê dla niego narzêdziem  to
idiom moralnoci niewolników) i apel
(inny apeluje do mnie o pomoc, nastêpuje tu wzajemne umacnianie wolnoci, dialog, rozumienie siebie wzajemnie  moralnoæ przybiera tu kszta³t
chybotliwy, jest s³ab¹ moralnoci¹).
Sartre wyranie opowiada siê za tym
trzecim schematem odniesieñ miêdzyludzkich. Z kolei, w Critique de la raison dialektique mamy próbê uchwycenia moralnoci i zbudowania etyki
w oparciu o przes³anki marksistowskie
 jest to etyka zatroskana o s³abych.
W Czasie nadziei, zapisie rozmów Sar-
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trea z Levym, wskazuje on na ideê, ¿e
pe³en cz³owiek to dopiero przysz³oæ,
póki co jestemy podludmi. Ideê
braterstwa próbuje za gruntowaæ ju¿
nie na modelu kolektywu czy grupy,
jak w Critique, lecz wspólnego pochodzenia biologicznego.
Ksi¹dz prof. Ryszard Moñ (UKSW)
wyg³osi³ referat zatytu³owany: Czy Inez
mo¿e (powinna) siê zmieniæ? Kilka
uwag o ewolucji pogl¹dów Sartrea.
Wskaza³ na preferowanie przez Sartrea
modelu moralnoci jako dzie³a sztuki,
cel moralnoci jest poza ni¹. Wed³ug
referenta, Inez musia³a siê przynajmniej trochê zmieniæ, bo Sartre doszed³ do wniosku, ¿e ani konflikt, ani mi³oæ nie s¹ mo¿liwe na gruncie jego
mylenia filozoficznego. St¹d te¿ poniek¹d musia³ dokonaæ pewnych modyfikacji swoich pogl¹dów etycznych.
Inez z jednej strony musia³a siê zmieniæ, lecz z drugiej nie do koñca mog³a
tego dokonaæ, gdy¿ Sartre zamieni³ rzeczywist¹ wolnoæ na pojêcie wolnoci.
Niemniej jednak Inez trochê siê zmieni³a, jak powiedzia³ ks. Moñ. Moralnoæ chrzecijañska, zdaniem Sartrea,
jest niemoralna, bo operuje zas³ug¹
i nagrod¹ wieczn¹ jako kategoriami
etycznymi. Referent zauwa¿y³, ¿e
w koncepcjach etycznych Sartrea
brakuje jakichkolwiek odniesieñ do
prawdy, a cz³owiek jako podmiot moralnoci egzystuje absurdalnie, co nie
pozostaje przecie¿ bez wp³ywu na rozumienie przestrzeni moralnych.
Z kolei dr Piotr Domeracki (UMK)
podj¹³ problem implikacji etycznych
ontologii fenomenologicznej Sartrea,
pyta³ o kszta³t sartreowskiej egzystencjalnej filozofii moralnej. Zauwa¿y³ on,
¿e u Sartrea nie ma etyki rozumianej
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tradycyjnie, mo¿na jedynie szukaæ implikacji etycznych jego teorii ontologicznych. Sartre tak postrzega³ ten problem: „Sama ontologia nie potrafi³aby
sformu³owaæ moralnych przepisów.
Ona zajmuje siê wy³¹cznie tym, co jest,
a nie jest rzecz¹ mo¿liw¹ wyci¹gn¹æ
z jej wskazañ nakazów. Pozwala jednak
przewidywaæ, czym bêdzie etyka, która stanie siê odpowiedzialn¹ wobec
ludzkiej rzeczywistoci w sytuacji”3.
Warto w tym kontekcie zwróciæ uwagê na wymiary samotnoci silnie wpisane w mylenie o cz³owieku i moralnoci u Sartrea. ród³em, a raczej
praród³em tego osamotnienia jest projekt moralnoci bez Boga, bez ostatecznej legitymizacji. G³êboka, wrêcz chroniczna samotnoæ cechuje cz³owieka
w perspektywach ontologii sartreowskiej, w której wolnoæ jawi siê jako
jedyna wartoæ funkcjonuj¹ca sama
przez siebie. Wolnoæ, tak jak j¹ rozumie Sartre, skazuje na samotnoæ.
Cz³owiek jawi siê jako projekt prze¿ywany subiektywnie, w osamotnieniu,
a owe projekty ludzkiej egzystencji
maj¹ etyczny sens i znaczenie.
W dyskusji moderowanej przez
prof. M. Kowalsk¹ skupiono siê na kilku w¹tkach. Kwestia podstaw i za³o¿eñ
etycznych, a tak¿e implikacji ontologii
Sartrea by³a jednym z naj¿ywiej dyskutowanych. Podkrelano te¿ dwuznacznoæ myli Sartrea, która by³a
prawdopodobnie przez niego za³o¿ona.
Sporo uwagi wywo³a³a te¿ kwestia zaanga¿owania francuskiego egzystencjalisty w idee marksistowskie i komunistyczne. Dyskusja pokaza³a aktualnoæ
3
J.-P. Sartre, Wartoci istniej¹ przez cz³owieka, s. 651.
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wielu idei etycznych Sartrea, które
wspó³czenie, czêciej pewnie na zasadzie sprzeciwu ni¿ afirmatywnego rozwijania, budz¹ nowe myli i otwieraj¹
interesuj¹ce horyzonty.
Problem wartoci i aksjologii jako
ogólnej teorii wartoci jest dzi wyj¹tkowo z³o¿ony i trudny. Z jednej strony,
kategorie pojêciowe aksjologiczne zyska³y rangê wyró¿nionego jêzyka
w mówieniu o moralnoci, piêknie,
ludzkich wyborach i decyzjach etc. Dotyczy to mowy codziennej, dyskursu
publicznego, politycznego, publicystyki czy przekazu medialnego. Wartoci
s¹ uznawane za bezporedni¹ dan¹
ludzkiego dowiadczenia, samooczywist¹ kategoriê pojêciow¹. Z drugiej strony, myl filozoficzna pocz¹tkowo (trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e dopiero od XIX
wieku) zafascynowana wartoci¹
jako pojêciem, które przeszed³szy
z ekonomii do nauk filozoficznych zdawa³o siê jawiæ jako wyj¹tkowo adekwatne i operacyjne, dzi coraz bardziej dystansuje siê od jêzyka wartoci,
wskazuj¹c na wiele jego ograniczeñ
i zniekszta³ceñ, jakie powoduje jego
stosowanie w opisie okrelonych przestrzeni rzeczywistoci4. St¹d aktualnoæ
problematyki zwi¹zanej z zagadnieniem: cz³owiek a wiat wartoci. Konferencja kaliska by³a podzielona na
dwie sesje plenarne, a ³¹cznie wyg³oszono na niej piêæ referatów.
Jedn¹ ze s³aboci pojêcia wartoæ
jest we wspó³czesnej aksjologii jego
4
Por. K. Stachewicz, Czy wartoci s¹ fundamentem moralnoci i etyki, czyli kilka pytañ
pod adresem materiale wertethik, w: Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej. Studia
i szkice, red. P. Duchliñski, Kraków 2011,
s. 57-77.

rozmytoæ, a tak¿e nieodró¿nianie wielu kategorii pojêciowych w aksjologii,
co prowadzi nierzadko do be³kotu aksjologicznego. Profesor Ryszard Winiewski (UMK) w referacie pt. Interesy i wartoci, u¿ytecznoæ i godnoæ 
o potrzebie interwencji w moralne gry
jêzykowe dokona³ pewnych precyzacji,
które mia³yby zapobiegaæ wskazanym
powy¿ej problemom i porz¹dkowaæ
wiele kwestii od strony semantycznej.
Referent ledzi³ relacje pomiêdzy takimi kategoriami, jak interes, zainteresowanie, u¿ytecznoæ, wartoæ etc. Pyta³
te¿ o rolê pojêcia bezinteresownoci
w etyce oraz postawi³ tezê, ¿e problematykê wartoci mo¿na do pewnego przynajmniej stopnia traktowaæ bez anga¿owania rozstrzygniêæ ontologicznych.
Profesor Tadeusz Gadacz (UP i PAN)
podj¹³ problem w¹tków aksjologicznych w myli Rene Le Sennea, oryginalnego filozofa, w Polsce prawie nieznanego, a bêd¹cego przedstawicielem
francuskiej szko³y filozofii ducha. Wartoci zaspakajaj¹, jego zdaniem, nasze
potrzeby i stanowi¹ cele dzia³añ, a boskoæ kszta³tuje siê w³anie w oparciu
o wartoci. Ja stanowi poniek¹d duszê
wartoci. Wartoæ jawi siê jako nadrzêdna wobec bytu  pierwotna jest
wartoæ, a byt stanowi jej emanacjê 
w ten sposób ontologia zostaje podporz¹dkowana aksjologii, wyranie jawi¹cej siê u Le Sennea jako filozofia
pierwsza. Bóg równie¿ pierwotnie jest
wartoci¹, a dopiero wtórnie bytem.
Gadacz wskazywa³ na liczne paralele
miêdzy myl¹ aksjologiczn¹ Le Sennea
a Tischnerem tak w jego myleniu aksjologicznym, jak i agatologicznym.
Na aktualnoæ i znaczenie klasycznej etyki wartoci uprawianej w ra-
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mach fenomenologii (materiale Wertethik) zwraca³ uwagê w swym wyst¹pieniu ks. prof. Antoni Siemianowski
(UAM). Jego zdaniem, analiza ejdetyczna uprawiana zgodnie z dyrektywami Husserla jest najbardziej adekwatnym narzêdziem pracy w aksjologii
i fundowanej na niej etyce. Dowiadczalny punkt wyjcia etyki wartoci
oraz jej legitymizacja w bezporednich
wgl¹dach apriorycznych gwarantuje
kontakt z ¿ywymi treciami prze¿ywania moralnoci. Zdaniem prelegenta,
jest to widoczne w dzie³ach etycznych
Schelera, Ingardena, a przede wszystkim Dietricha von Hildebranda.
Profesor Krzysztof Stachewicz
(UAM) w referacie zatytu³owanym Józefa Tischnera mylenie wed³ug czy
przeciw wartociom? wskaza³ na doæ,
jego zdaniem, fundamentalne pêkniêcie
w myli Tischnera, nad którym przechodzi siê do porz¹dku dziennego, nie
zauwa¿aj¹c go. Krakowski myliciel na
pewnym etapie swego mylenia filozoficznego zacz¹³ wyranie odchodziæ od
aksjologicznego gruntowania etyki
i antropologii, stawiaj¹c nad samym
pojêciem wartoæ bardzo powa¿ne
pytania, momentami kwestionuj¹ce je
na gruncie mylenia filozoficznego.
Agatologia zdaje siê nie tyle dope³niaæ,
co kwestionowaæ aksjologiê, z jej terminologi¹ i ustaleniami.
Z kolei dr Przemys³aw Strzy¿yñski
(UAM) dokona³ w swym referacie
(Spór o poczucie winy: W. Nablett versus G.S. Kavka) konfrontacji dwóch
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idiomów ujmowania winy moralnej
cz³owieka reprezentowanych we wspó³czesnej etyce analitycznej przez Nebletta i Kavkê. Neblett krytykowa³ stanowisko radykalnie odrzucaj¹ce poczucie winy i proponowa³ jego s³absz¹
wersjê. Kavka natomiast polemizowa³
z wersj¹ os³abion¹ i jednoczenie odrzuca³ pogl¹d radykalny. Referent krytycznie analizowa³ oba stanowiska, odrzucaj¹c stanowisko radykalne, jak
i os³abion¹ wersjê reprezentowan¹ przez
Nebletta.
Dyskusje wokó³ problematyki zaprezentowanej w wyst¹pieniach plenarnych ujawni³y du¿¹ ambiwalencjê, jak¹
wzbudza wartoæ rozumiana jako
podstawa etyki czy antropologii. Podstawowe problemy aksjologii wci¹¿
wszak¿e nie tylko nie uzyska³y rozwi¹zania, ale wrêcz mo¿na zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e nie dokona³ siê ¿aden
postêp w ich ujmowaniu i stawianiu.
Ingardenowski tytu³ jednej z jego aksjologicznych rozpraw Czego nie wiemy o wartociach? ze wskazaniem, ¿e
nie wiemy prawie niczego, ci¹gle oddaje aktualny stan rzeczy. Czy wskazuje
to na fundamentaln¹ wadliwoæ stawiania problemów w aksjologii tudzie¿
wadliwoæ jej samej jako dyscypliny
filozoficznej? To pytanie wymaga³oby
zastanowienia siê nad wieloma fundamentalnymi zagadnieniami filozofii, na
które nie ma tu miejsca.
KRZYSZTOF STACHEWICZ
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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
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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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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

127

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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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

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
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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

