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Kilka uwag o racjonalnoci. Wprowadzenie
Several Remarks on Rationality. Introduction
Byæ mo¿e istnieje myl bardziej trzewa ni¿ niepowstrzymany pêd racjonalizacji
Martin Heidegger
Rozum wysun¹³ ¿¹dania, a my zgodzilimy siê bezwarunkowo ubóstwiæ kamieñ,
g³upotê, nicoæ
Lew Szestow
Rozumnoæ rzeczy nie zawsze chce byæ dwa razy tak¹ sam¹ rozumnoci¹
Józef Tischner
Dewiacje rozumu wydaj¹ mi siê bardziej niebezpieczne dla kultury ni¿ wp³ywy
irracjonalizmu, s¹ one bowiem na ogó³ g³êboko ukryte
Barbara Skarga

Racjonalnoæ trzeba odró¿niæ od racjonalizmu jako stanowiska filozoficznego, choæ obie kategorie pojêciowe i ich rozumienie s¹ ze sob¹ silnie po³¹czone i od siebie uzale¿nione. Racjonalizm jest prób¹ okrelenia natury rozumnoci i delimitacji jej zasiêgu oraz okrelenia cech, które owa rozumnoæ
musi spe³niaæ. Racjonalizm w ka¿dej swej odmianie widzi w rozumie wysok¹ wartoæ nie tylko poznawcz¹, ale wrêcz moraln¹. W naszej rodzimej
tradycji filozoficznej jest to widoczne choæby w myli Klemensa Szaniawskiego1 czy Micha³a Hellera, widz¹cego w racjonalnoci moralnoæ myle1
Por. K. Szaniawski, Racjonalnoæ jako wartoæ, w: ten¿e, O nauce, rozumowaniu i wartociach, opr. J. Woleñski, Warszawa 1994, s. 531-539.
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nia2. Pytanie o racjonalizm odsy³a do pytania o rozum. Problem ten jest silnie
uwik³any historycznie, a jego nawietlenia próbuj¹ dokonywaæ ró¿ni autorzy
w rozlicznych i czêsto wielotomowych opracowaniach3. Spróbujmy dokonaæ
tu krótkiej syntezy historycznej, wskazuj¹cej na pewne punkty newralgiczne
w dziejach pojmowania rozumu i racjonalnoci oraz rysuj¹cej punkty ewolucyjnych skoków lub rewolucyjnych zmian. Synteza taka – silnie uwik³ana
w historiozoficzne za³o¿enia i spor¹ dawkê subiektywizmu – jest bardzo ryzykowna, ale mimo wiadomoci tego chcemy siê jej podj¹æ. Traktujê ten
krótki artyku³ jako bardzo wstêpne wprowadzenie w spór o racjonalizm, spór,
który uwidoczni siê równie¿ na kartach tej ksi¹¿ki. Wprowadzenie doæ neutralne ideowo, próbuj¹ce bardziej otwieraæ przestrzenie namys³u ni¿ proponowaæ mocne tezy.

I. OD ËÏÃÏÓDO WIELOPRZYMIOTNIKOWEGO RATIO
Martin Heidegger wielokrotnie zwraca³ uwagê w swych wyk³adach i pismach, ¿e latynizacja g³ównych pojêæ filozofii greckiej prowadzi³a do g³êbokiego wypaczenia sensu mylenia filozoficznego zapocz¹tkowanego i wykszta³conego w staro¿ytnej Helladzie. By³a ona jednym ze róde³ zdrady
mylenia greckiego. Jednym z przyk³adów podawanych przez Heideggera by³
przek³ad dokonany przez Cycerona greckiego s³ówka ëüãïò na ³aciñskie ratio. Pójdmy tym tropem i zapytajmy o ewentualne zniekszta³cenie filozoficznego sensu greckiego s³owa oznaczaj¹cego rozum i s³owo w ³aciñskim ratio.
Mo¿e tu tkwi ród³o problemów z racjonalizmem, których w naszej europejskiej racjonalizmem naznaczonej kulturze nie brakuje?
Greckie ëüãïò oznacza³o nie tylko rozum, ale i s³owo. Arystotelesowskie
okrelenie cz³owieka jako æùïí ëïãéêïí akcentowa³o nie tylko rozumnoæ
cz³owieka, ale i  chyba przede wszystkim  jego zdolnoci do pos³ugiwania
siê jêzykiem: cz³owiek to istota posiadaj¹ca rozum, ale i posiadaj¹ca s³owo.
W ³aciñskim scholastycznym okreleniu animal rationale ta organiczna jednoæ pêka. S³owo ëüãïò organicznie wi¹za³o zatem rozumnoæ z jêzykowoci¹. P r z y c z y m r o z u m n o  æ w y b r z m i e w a w t y m s ³ o w i e c a ³ociowo  nie tylko w sensie rozumu subiektywnego, ale
i rozumu obiektywnego, rozumianego jako racjonalnoæ
Por. M. Heller, Moralnoæ mylenia, Tarnów 1993, s. 25.
Por. np. Rationalität. Beiträge zu einer Theorie. Einleitung, red. H. Schnädelbach, Frankfurt
1984; J. Benett, Rationalität, Frankfurt 1967; Rationality, red. B. R. Wilson, Oxford [b.r.w.].
2
3
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m e t a f i z y c z n a. Ëüãïò to zasada porz¹dku wiata  rzeczywistoæ jest rozumna i poniek¹d wtórnie rozumny jest cz³owiek, rozum subiektywny jest
warunkowany rozumnoci¹ obiektywn¹, zakodowan¹ w wiecie, w samych
strukturach rzeczywistoci. Cz³owiek, poznaj¹c te racjonalne struktury, kieruje siê subiektywn¹ rozumnoci¹  dla Platona irracjonalne pokrywa siê
z áëïãïí. Zachodzi zatem pe³na izomorfia pomiêdzy rozumem obiektywnym
wcielonym w wiat a rozumem subiektywnym, którego nonikiem jest cz³owiek. Poznanie racjonalne jest fundowane przez tê izomorfiê. Ëüãïò przeciwstawiali filozofowie greccy takim s³owom, jak ìýèïò, äüîá, áßóèåóéò. Cyceron najwyraniej poszed³ jednak tropem jednego z mniej istotnych filozoficznie znaczeñ tego s³ówka, a mianowicie: obliczenie, rachunek. Do oddania
tego sensu nadawa³o siê ³aciñskie s³ówko ratio, które, obok tych rachunkowych konotacji, znaczy³o te¿ tyle, co: rozum, uzasadnienie, racja, mylenie,
dowód, wiedza. Jednak pomostem miêdzy ëüãïò a ratio by³o rachowanie.
I choæ dla samego Cycerona czy te¿ szerzej – dla filozofii rzymskiej – rozum
mia³ jeszcze charakter metafizyczny, choæ ubo¿szy w sensy ni¿ w Grecji,
a w redniowieczu ratio rozumiano szeroko jako wiadome akty cz³owieka,
wród których wyró¿nia³ siê intellectus, to czasy nowo¿ytne wyranie posz³y
w kierunku jego radykalnego zawê¿enia. Szczególnie wyrane sta³o siê to
w dobie scjentyzmu owieceniowego. Rozum naukowy stawa³ siê wyznacznikiem tego, co rozumne, racjonalne, godne cz³owieka, a jednoczenie sta³ siê
podstawowym pojêciem filozoficznym na skutek zwrotu ku wiadomoci ca³ej nowo¿ytnej myli. wiadomoæ cz³owieka jawi³a siê jako fundament rzeczywistoci, a pojêcie repraesentatio zastêpowa³o pojêcie poznania jako
uchwycenia prawdy o rzeczywistoci. Heideggerowski wiatoobraz (Weltbild)
to czysty produkt ludzkiej wiadomoci4.
Z kolei idee owieceniowe zosta³y zawê¿one przez kolejne generacje
mylicieli, którzy zauroczeni i uwiedzeni przez rozwój techniki sprowadzali
rozum do jego technokratycznych, praktycystycznych zdolnoci. Tak oto rozum technologiczny/technokratyczny stawa³ siê ubogim, choæ zasobnym
w si³y pragmatyczne spadkobierc¹ greckiego ëüãïò. Nast¹pi³a pe³na instrumentalizacja rozumu, na co s³usznie zwrócili uwagê w swej ksi¹¿ce zatytu³owanej Dialektyka Owiecenia Theodor W. Adorno i Max Horkheimer. Logocentryzm kultury europejskiej sta³ siê racjonalnoci¹ praktyczno-techniczn¹
czy wrêcz technologiczn¹. Rozum zerodkowa³ widzenie cz³owieka wy³¹cznie na tym, co poddaje siê jego woli mocy. Rzeczywistoæ przesta³a byæ uni4
Por. M. Heidegger, Czas wiatoobrazu, t³um. K. Wolicki, w: ten¿e, Budowaæ, mieszkaæ,
myleæ. Eseje wybrane, red. K. Michalski, Warszawa 1977, s. 128-167.
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wersum bytów, a sta³a siê materia³em  Heidegger w tym widzia³ ród³o nowo¿ytnego materializmu.
Z pozycji Heglowskiego pana, któr¹ rozum zajmowa³ w scjentyzmie
wszelkiej maci pozytywizmów, zosta³ zdegradowany do roli niewolnika technokratycznych paradygmatów. Choæ w tej niewolniczej kondycji próbuje odzyskaæ dobre samopoczucie poprzez próbê uniezale¿nienia siê od wszystkiego, co transcenduje wymiary czysto praktyczne. Pycha technologicznego rozumu, który z pogard¹ patrzy na moralnoæ, widz¹c w niej skrêpowanie dla
swej dzia³alnoci, jest jednym z przyk³adów. Etyka nie mo¿e wszak naruszaæ
wolnoci rozumu technicznego, który wie, ¿e jeli co jest mo¿liwe, to nale¿y
to robiæ.
II. GENEZA I SCHEMAT RACJONALIZMU OWIECENIOWEGO
Zatrzymajmy siê chwilê przy newralgicznym dla dziejów racjonalizmu
momencie historycznym  przy epoce owiecenia. Czêsto w opracowaniach
z zakresu historii i filozofii nauki wskazuje siê na trzy fundamentalne ród³a
racjonalnoci nowo¿ytnej. Pierwsze to Kartezjusz ze sw¹ wiar¹ w prawie nieograniczon¹ potêgê matematyki (jego groteskowa próba zmatematyzowania
muzyki wy³o¿ona w Compendium musicae z 1646 roku jest tej wiary dobrym
przyk³adem), drugie to Francis Bacon ze swym kultem empirii, a trzecie –
John Stuart Mill bezkrytycznie przekonany o potêdze indukcji5. Rozum stawa³ siê w tej perspektywie rozumem metodologicznym, a nowo¿ytny racjonalizm, przyjmuj¹c wyrane cechy ideologii, wyznacza³ bardzo okrelone granice miêdzy tym, co racjonalne, a tym, co bezsensowne. Dobrze oddaj¹ to
s³owa Davida Humea z zakoñczenia jego Badañ dotycz¹cych rozumu ludzkiego: Bior¹c do rêki jaki tom, traktuj¹cy np. o teologii albo szkolnej metafizyce, zapytujemy siê: Czy zawiera jakie rozumowanie abstrakcyjne, dotycz¹ce wielkoci lub liczby? Nie. Czy zawiera jakie rozumowanie oparte na
dowiadczeniu, a dotycz¹ce faktów i istnienia? Nie. A wiêc w ogieñ z nim,
albowiem nie mo¿e zawieraæ nic prócz sofisterii i z³udzeñ!6 Tak zdecydowane
idee przejêli, wzmocnili i nadali im coraz bardziej wyrafinowany kszta³t pozytywici spod znaku Augusta Comtea, a nastêpnie neopozytywici w swym
manifecie z 1929 roku. Rozum stawa³ siê wy³¹cznie rozumem ograniczonym
do przestrzeni badawczej nauk przyrodniczych ze szczególnym wskazaniem
Por. J. ¯yciñski, Granice racjonalnoci. Eseje z filozofii nauki, Warszawa 1993, s. 26.
D. Hume, Badania dotycz¹ce rozumu ludzkiego, t³um. J. £ukasiewicz i K. Twardowski,
Warszawa 2001, s. 162.
5
6
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na fizykê. W³aciwie byt zosta³ zredukowany do wiata przyrody  wyjanienie przyrody stawa³o siê zatem teori¹ wszystkiego, o czym dzi wprost chêtnie opowiadaj¹ futurologicznie nastawieni fizycy. Wymogi stawiane racjonalnoci fizykalnej rozci¹gano na wszystkie pozosta³e dziedziny wiedzy. Pomiar,
matematyzacja, carnapowska weryfikowalnoæ i popperowska falsyfikowalnoæ uros³y do rangi probierza sensownoci wszelkich twierdzeñ o rzeczywistoci. Arystotelesowskie zasady wyra¿one choæby w Etyce nikomachejskiej
o koniecznoci dostosowywania jasnoci i cis³oci do przedmiotu badañ (jest
bowiem cech¹ cz³owieka wykszta³conego ¿¹daæ w ka¿dej dziedzinie cis³oci
w tej mierze, w jakiej na to pozwala natura przedmiotu) czy wrêcz o koniecznoci uwzglêdnienia w poznaniu tego, co pozarozumowe, uczuciowe, stawa³y siê reliktem nieowieconej przesz³oci7. Pierwszym sprzeciwem przeciw
owieceniowym roszczeniom w¹sko pojêtego rozumu by³ idealizm niemiecki, ale i u Hegla mamy zrównanie racjonalnoci z logicznoci¹.
Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e zmieni³ siê fundament racjonalnoci, a tym samym zasada funduj¹ca racjonalizm. O ile w staro¿ytnoci tym fundamentem
by³a metafizyka (wiara w racjonalnoæ obiektywn¹), w redniowieczu teologia (Bóg jako ród³o rozumnoci), o tyle w czasach owiecenia fundamentem
sta³a siê nauka, jej sukcesy poznawcze i przede wszystkim techniczne. Racjonalizm nie jest wszak w stanie uzasadniæ samego siebie, wymaga jakiej zewnêtrznej wobec siebie sankcji. T¹ sankcj¹ stawa³ siê sam fakt cywilizacji
naukowo-technicznej.
III. MIÊDZY RACJONALIZMEM A IRRACJONALIZMEM
Na tak ekstremalne zawê¿enie rozumnoci reakcja przysz³a najpierw
z samej nauki, a cilej rzecz bior¹c z filozofii nauki. Wykazywano, ¿e ca³kowicie nieuzasadnion¹ jest absolutyzacja jednego tylko modelu racjonalnoci,
wskazywano na nierealistycznoæ postulatów neopozytywistów etc. Pojawi³y
siê tak¿e totalne krytyki racjonalnoci naukowej, a jej modelow¹ form¹ by³y
ksi¹¿ki i wypowiedzi Paula K. Feyerabenda, wpisuj¹ce siê poniek¹d w has³a
Nowej Lewicy. Feyerabend wskazywa³ w jej duchu na swoiste niewolnictwo
intelektualne i imperializm racjonalizmu nowo¿ytnego. Lekarstwem jest anarchia metodologiczna (anything goes) prowadz¹ca do powstania nauki postnormalnej (postnormal science)8.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, t³um. D. Gromska, w: ten¿e, Dzie³a wszystkie, t. V, Warszawa 1996, s. 79. Por. te¿: J. ¯yciñski, Jêzyk i metoda, Kraków 1983, s. 79.
8
Por. J. ¯yciñski, Granice racjonalnoci, s. 32.
7
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W myli filozoficznej z owieceniowo-pozytywistycznym modelem racjonalnoci ostro polemizowali w XX wieku tacy myliciele, jak Henri Bergson,
Edmund Husserl, Lew Szestow, Karl Jaspers czy Martin Heidegger. Nie sposób tu przywo³ywaæ choæby zrêbów ich krytyki. Wszyscy oni wskazywali na
uproszczenia racjonalizmu naukowego, jednostronnoæ jego widzenia rzeczywistoci i niczym nieuzasadnione roszczenia do zaw³adniêcia rozumnoci¹
w ogóle. Husserl widzia³ w racjonalizmie empiryczno-naukowym ród³o kryzysu duchowego Europy: I jestem pewien, ¿e kryzys europejski ma swe korzenie w zb³¹kanym racjonalizmie9. Rozum trzeba wyzwoliæ spod w³adania ideologii racjonalizmu owieconego. Tylko wtedy zostanie przezwyciê¿ony kryzys europejskiego cz³owieczeñstwa.
Tak¿e odwo³uj¹c siê do polskiej tradycji filozoficznej, napotykamy wiele
ladów polemiki ze zabsolutyzowan¹ wersj¹ racjonalnoci scjentystycznej.
Micha³ Heller zwraca uwagê, ¿e racjonalnoæ naukowa jest racjonalnoci¹
³atw¹, a oprócz niej istniej¹ wielkie obszary racjonalnoci trudnej, nie daj¹cej
siê sprowadziæ do schematów i algorytmów metodologicznych nauk przyrodniczych. To obszary o wielkiej donios³oci egzystencjalnej, w których rozum
jest skazany na powiaty i cienie. Józef Tischner pisa³ o pluralizmie racjonalizmów, a W³adys³aw Stró¿ewski wprowadzi³ pojêcie metaracjonalizmu. Heller: Poza obszarem kontrolowanym metodami empirycznymi rozci¹ga siê obszar tak¿e bêd¹cy domen¹ racjonalnoci, ale racjonalnoci nie daj¹cej siê
sprowadziæ do stosunkowo prostych manipulacji empiri¹ i formalnym wynikaniem. [ ] Racjonalnoæ typu empiryczno-matematycznego jest niew¹tpliwie naj³atwiejszym typem racjonalnoci10. Zreszt¹, zauwa¿a w innym miejscu
Heller, to ograniczenie jasnoci w zetkniêciu z dobrem jest byæ mo¿e cen¹,
jak¹ cz³owiek p³aci za wolnoæ: gdybymy w pe³ni rozumowego wiat³a widzieli dobro, wola nie by³aby w stanie zboczyæ z drogi prowadz¹cej ku dobru11. Tischner: Pluralizm racjonalizmów dopuszcza mo¿liwoæ wielu typów
racjonalnoci, z których ka¿dy odnosi siê do okrelonej dziedziny rzeczywistoci i konsekwentnie mo¿liwoæ wielu nauk, odznaczaj¹cych siê w³asnym
rodzajem racjonalizmu12. Stró¿ewski: Jeli has³em racjonalizmu by³o trafne
poznanie, postulatem metaracjonalizmu jest przede wszystkim rozumienie.
[ ] Metaracjonalizm to racjonalizm wiadomy swoich granic13. Oto rozum9
E. Husserl, Kryzys europejskiego cz³owieczeñstwa a filozofia, t³um. J. Sidorek, Warszawa
1993, s. 38.
10
M. Heller, Moralnoæ mylenia, s. 22.
11
Por. M. Heller, Jak byæ uczonym, Kraków 2009, s. 11.
12
J. Tischner, Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 1982, s. 438.
13
W. Stró¿ewski, Istnienie i sens, Kraków1994, s. 420, 422.
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noæ zaczê³a buntowaæ siê przed prostymi schematami jednego monistycznego modelu racjonalistycznego. Irracjonalizm nie jest rozwi¹zaniem rysuj¹cych
siê problemów. Wylewanie dziecka z k¹piel¹ nie jest szczytem ani dzia³añ
opiekuñczych nad niemowlêciem, ani wyrafinowania metafilozoficznego.

IV. JOSEPHA RATZINGERA  BENEDYKTA XVI KRYTYKA
RACJONALIZMU OWIECENIOWEGO
Chrzecijañstwo uto¿samiaj¹c Ëüãïò z Jezusem (por. Prolog Ewangelii
Janowej) nada³o obiektywnej rozumnoci cechy osobowe i boskie, rozumia³o
siebie jako religiê Logosu, religiê wed³ug rozumu14. Dopiero rozerwanie jednoci rozumu obiektywnego i subiektywnego i w³aciwie autonomizacja tego
drugiego  w wyniku czego wiat staje siê irracjonalny  doprowadzi³o do
rozejcia siê dróg wiary i rozumu15. Czy wiat jest rozumny sam w sobie, czy
te¿ pochodz¹c od tego, co bezrozumne, wytworzy³ ewolucyjnie rozum jako
produkt uboczny procesów ewolucyjnych?16 Ale przecie¿ racjonalnoci
wszechwiata nie da siê racjonalnie wyjaniæ na podstawie nieracjonalnoci17.
Wydaje siê, ¿e tradycja greckiego ëüãïò wyranie pojawia siê w tych przestrzeniach namys³u teologicznego. Do tej pocz¹tkowej jednoci rozumu
obiektywnego i subiektywnego nawi¹zuje wielokrotnie Joseph Ratzinger,
wskazuj¹c na pojmowanie chrzecijañstwa w pierwszych jego wiekach jako
prawdziwej filozofii, a Chrystusa jako Filozofa. To gnoza unika³a terminu
filozofia, gdy¿ gnostycy mieli wy¿sze aspiracje poznawcze: Filozofia, która
zawsze pozostaje pytaniem i czeka na odpowied, której sama nie mo¿e udzieliæ, to by³o dla nich zbyt ma³o [ ]. Gnoza staje siê negacj¹ filozofii, podczas
gdy wiara broni wielkoci i równoczenie pokory filozofii18. Ratzinger w niepewnoci filozofii widzi tak¿e dzisiejsze zniechêcenie kultury stawianiem
filozoficznych pytañ: nie chcemy filozofii, wolimy gnozê. Wiara chrzecijañska natomiast broni filozofii, gdy¿ jej potrzebuje. Przeszkod¹ dla wiary nie
jest wszak stawianie pytañ, lecz ich zaniechanie w postawie agnostycznej
Por. J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, t³um. W. Dzie¿a, Czêstochowa 2005,
s. 65nn.
15
Por. H. Schnädelbach, Rozum, w: Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens i H. Schnädelbach, t³um. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995, s. 106.
16
Por. J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, s. 67.
17
Tam¿e, s. 122.
18
J. Ratzinger, Wiara, filozofia, teologia, w: ten¿e, Prawda w teologii, t³um. M. Mijalska,
s. 30.
14
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i sceptycznej wobec prawdy. Ratzinger krytycznie postrzega owieceniowy
racjonalizm, który da³ nam wielkie mo¿liwoci, ale i wielkie zagro¿enia.
Wzrostowi mo¿liwoci naukowo-technicznych nie odpowiada rozwój si³y moralnej  wrêcz przeciwnie: ta si³a maleje na skutek subiektywizacji moralnoci przez mentalnoæ techniczn¹19. Owieceniowy model racjonalnoci i – szerzej – duch tej epoki budzi do dzi ambiwalentne oceny teologów. Dla przyk³adu jako epokê dzia³ania Z³ego postrzega owiecenie Jean-Marie Lustiger,
a afirmatywnie – jako pewien etap spe³niania telosu chrzecijañstwa – postrzega j¹ Paul Tillich. Ideologiê scjentycznie skrojonej racjonalnoci krytycznie ocenia Ratzinger: Ta filozofia nie wyra¿a pe³nego rozumu cz³owieka, ale tylko jego
czêæ, i w zwi¹zku z tym okaleczeniem rozumu nie mo¿na jej uwa¿aæ za ca³kowicie rozumn¹20. Wyraziæ pe³en rozum cz³owieka! Oto has³o przywiecaj¹ce
wszelkim poszukiwaniom nowych paradygmatów racjonalistycznych.

EPILOG: KU NOWEJ RACJONALNOCI?
Czy trzeba szukaæ nowego racjonalizmu czy te¿ wystarczy iæ ku pocz¹tkom
z perspektywy zawê¿onego, naiwnego racjonalizmu scjentystów? Wydaje siê, ¿e
powrót do intuicji greckich filozofów mo¿e zap³odniæ poszukiwania nowej racjonalnoci. Oczywicie powrót nie na zasadzie prostej repetycji, lecz powrót z perspektywy dowiadczeñ rozmaitych dewiacji rozumu, w jakie nasza wspó³czesnoæ obfituje. Rozum napotyka granice, czuje sens przestrzeni, których nie jest
w stanie penetrowaæ poznawczo. Chce rozumieæ, przeczuwaj¹c tajemnicê.
W pe³ni mieci siê to w granicach logosu, choæ przekracza íïýò21. Trudno zgodziæ siê z Klemensem Szaniawskim, ¿e pytanie o racjonalne granice racjonalnoci jest groteskowe22. To zbyt ³atwe i odwo³uj¹ce siê do nieracjonalnych odczuæ
za³atwienie sprawy. Te granice istniej¹ i s¹ przez rozum rejestrowalne.
Trudno by³oby kwestionowaæ ogromn¹ wartoæ racjonalnoci naukowej
dla kszta³tu naszej cywilizacji. Nauki przyrodnicze daj¹ nam przyrastaj¹c¹
w postêpie geometrycznym ogromn¹ wiedzê, a technika radykalnie zmienia
nasze funkcjonowanie w wiecie. Obok negatywnych aspektów tych procesów trudno by³oby zakwestionowaæ ogrom dobra, jaki z tego p³ynie. A jednak rozum zosta³ w XX wieku zaprzêgniêty do tworzenia i realizacji ludobójczych planów. W jakim fundamentalnym sensie zawiód³ nas.
19
20
21
22

Por. J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, s. 43-46.
Tam¿e, s. 61.
Por. tam¿e, s. 421.
Por. K. Szaniawski, dz. cyt., s. 539.
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W gorsecie scjentystycznego racjonalizmu rozum i duch ludzki czuje siê
coraz gorzej. Napór rozmaitych mód irracjonalizmu jest tego dobrym wskanikiem. Wielu mylicieli obwieszcza zmierzch owiecenia23. Rozmaite pr¹dy
New Age proponuj¹ pozarozumowe wgl¹dy w naturê rzeczywistoci. S¹
z gruntu antyowieceniowe. Czy jednak o takie poszukiwania chodzi? Henri
Poincaré mawia³ czêsto, ¿e najlepszym remedium na b³êdy rozumu jest wiêcej rozumu. To prawda. Rozumu wyzwolonego z ciasno skrojonych gorsetów,
które próbowa³y zamkn¹æ go ca³kowicie w sobie. Ale trzeba te¿ pamiêtaæ
o jednym: racjonalizm powsta³ na gruncie dominacji postawy poznawczej
w relacji cz³owieka ze wiatem, na gruncie kultury, która na drugi plan odstawi³a takie kategorie, jak wspó³istnienie, wspó³prze¿ywanie, odczucie jednoci mistycznej etc.24 Mo¿e zatem niekoniecznie trzeba d¹¿yæ do maksymalnej
racjonalizacji przestrzeni egzystencjalnych i religijnych? Mo¿e to, co poza
ratio ma tak¿e racjê bytu nie tylko w ¿yciu cz³owieka, ale i w kulturze europejskiej? Czy relacja poznawcza jest ród³owa i konstytutywna dla cz³owieczego bytowania w wiecie? Mo¿e punkt wyjcia w zapytywaniu o rozum,
racjonalnoæ i jej granice jest ju¿ narzucaniem bardzo silnej tezy na zasadzie
aksjomatu? To ju¿ koñcowe i  w zamierzeniu  prowokacyjne pytania

SUMMARY
Rationalism is an attempt to describe the nature of reason and to delimit its scope. All types of
rationalism treat reason as a high value not only cognitive but also moral. This article is a short
historical synthesis showing certain crucial points in the history of understanding reason and
rationality. It also draws some points of evolutionary shifts or revolutionary changes. Reason as
logos and reason as ratio, reason of the Enlightment scientism and irrationalism and finally the
search for new rationality. The article also poses the question whether the cognitive standpoint, on
the ground of which rationalism developed, is fundamental in human life.

Key words:
rationality, rationalism, logos, ratio, Joseph Ratzinger, new rationality

Por. H. Lübbe, Philosophie nach der Aufklärung. Von der Notwendigkeit praktischer Vernuft, Düsseldorf 1980.
24
Por. B. Skarga, Przesz³oæ i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii, Warszawa 1987,
s. 114.
23
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Owiecenie i koniecznoæ nowej racjonalnoci
Enlightenment and the Need of a New Rationality

I. OWIECENIE CHRZECIJAÑSKIE
Zrozumienie istoty kryzysu, jaki sta³ siê udzia³em nowo¿ytnej i wspó³czesnej Europy, wymaga najpierw cofniêcia siê do czasów, o których mo¿na
powiedzieæ, ¿e znalaz³a ona swoj¹ wewnêtrzn¹, duchow¹ równowagê, to znaczy do epoki redniowiecza. Jest to bowiem czas, kiedy dosz³o do niezwykle
wa¿nej i p³odnej w wielkie dzie³a kultury owej szczêliwej syntezy miêdzy
chrzecijañsk¹ wiar¹ a rozumem, którego wielkoæ zrodzi³a siê w i dziêki filozofii greckiej. Ta synteza by³a mo¿liwa, poniewa¿, jak stwierdzi³ dnia 1 kwietnia 2005 roku w Subiaco kard. Joseph Ratzinger, chrzecijañstwo od samego
pocz¹tku rozumia³o siebie jako religiê Logosu, jako religiê wed³ug rozumu. Nie
wyodrêbni³o swoich prekursorów w innych religiach, lecz w tym filozoficznym
owieceniu, które opuci³o drogê ró¿nych tradycji, aby zwróciæ siê w stronê
poszukiwania prawdy i ku dobru, w stronê jedynego Boga, który jest nad wszystkimi bogami1. Chrzecijañstwo mog³o spotkaæ siê z filozoficznym owieceniem,
poniewa¿ samo by³o jedn¹ wielk¹ Dobr¹ Nowin¹ o wietle.
Ju¿ dla ¿ydów Bóg jawi³ siê jako wiat³o, zgodnie z radosnym wyznaniem
Psalmisty Pan jest wiat³em i zbawieniem moim2. Jednak¿e to, co dla ¿ydów
by³o bardziej pewn¹ metafor¹, przybli¿aj¹c¹ prawdê o Bogu po trzykroæ wiê1
J. Ratzinger, Kryzys kultur, w: ten¿e, Europa Benedykta w kryzysie kultur, t³um. W. Dzie¿a,
Czêstochowa 2005, s. 65.
2
Por. Ps. 27, 1.
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tym, a zatem ca³kowicie transcendentnym wobec wiata, to w chrzecijañstwie przyjê³o postaæ drugiej Osoby Trójcy Przenajwiêtszej, Boskiego Logosu, który sta³ siê Cz³owiekiem. S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy nami3  pisa³ w Prologu do swej Ewangelii w. Jan. Do tego w³anie
wcielonego Logosu odnosi³ nastêpuj¹ce stwierdzenia, mówi¹ce o Jego istocie
i zarazem o Jego dramatycznej obecnoci i dzia³alnoci wród ludzi: By³a
wiat³oæ prawdziwa, która owieca ka¿dego cz³owieka, gdy na wiat przychodzi. Na wiecie by³o [S³owo], a wiat sta³ siê przez Nie, lecz wiat Go nie
pozna³, przysz³o do swojej w³asnoci, a swoi Go nie przyjêli4. Ta prawda stanowi³a równie¿ jeden z najbardziej istotnych elementów samowiadomoci
Chrystusa, który na krótko przed swoj¹ mêk¹ owiadczy³ ¿ydom: Ja przyszed³em na wiat jako wiat³o, aby ka¿dy, kto we mnie wierzy, nie pozostawa³
w ciemnoci5. Chrystus domaga³ siê zatem od swoich s³uchaczy, aby rozerwali
skorupê w³asnego ja i otwarli swój rozum i serca na transcendencjê  na
wiat³o przychodz¹ce z zewn¹trz. St¹d  niejako w odpowiedzi na to Jego
oczekiwanie  Koció³ g³osi i wyznaje o Nim w Credo nicejsko-konstantynopolitañskim: wiat³o ze wiat³oci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, wspó³istotny Ojcu, a przez Niego wszystko siê sta³o.
St¹d ¿ycie chrzecijanina pod¹¿aj¹cego za Chrystusem-wiat³oci¹ wiata
w duchu teologalnych cnót wiary, nadziei i mi³oci staje siê osobistym potwierdzaniem tego chrzecijañskiego owiecenia. Niew¹tpliwie, najbardziej
wiarygodnymi jego wiadkami byli i s¹ wiêci Kocio³a.
Natomiast na p³aszczynie teoretycznej, a dok³adniej: filozoficzno-teologicznej, najwspanialsz¹ syntez¹ chrzecijañskiej wiary i filozoficznego, a cile rzecz ujmuj¹c: neoplatoñskiego logosu, sta³a siê na prze³omie staro¿ytnoci i redniowiecza doktryna w. Augustyna (354–430). Jej istotn¹, choæ ci¹gle jeszcze dyskutowan¹ czêci¹, jest teoria iluminacji (illuminatio).
Niezmiernie wznios³ym wyrazem tej teorii jest wstêpna modlitwa w. Augustyna do Boga Ojca, któr¹ niejako otwiera on swoje Soliloquia, wo³aj¹c: Bo¿e,
Ty chcia³e, aby jedynie ludzie czystego serca poznawali prawdê. Bo¿e, Ojcze
prawdy (Deus pater veritatis), Ojcze m¹droci (pater sapientiae), Ojcze prawdziwego i najwzniolejszego ¿ycia, Ojcze szczêcia, Ojcze dobra i piêkna,
Ojcze wiat³oci nadzmys³owej (pater intelligibilis lucis), Ojcze natchnienia,
które ze snu nas budzi [i owieca] (pater evigilationis atque illuminationis
nostrae), Ojcze Syna, który nas poucza, jak mamy do Ciebie powróciæ. Ciebie
3
4
5

J 1, 14.
J 1, 9-10.
J 12, 46.

OWIECENIE I KONIECZNOÆ NOWEJ RACJONALNOCI

19

wzywam, Bo¿e, który jest Prawd¹, bo w Tobie i dziêki Tobie, i przez Ciebie
prawdziwe jest wszystko, co jest prawdziwe. Ty, Bo¿e, M¹droci¹, w Tobie i dziêki Tobie, i przez Ciebie m¹dre jest wszystko, co jest m¹dre6. W tych
samych m³odzieñczych jeszcze Soliloquiach Augustyn tworzy analogiê miêdzy s³oñcem a Bogiem-Prawd¹: Podobnie wiêc jak patrz¹c na ziemskie s³oñce mo¿esz zauwa¿yæ trzy jego w³aciwoci, a mianowicie: ¿e istnieje, ¿e wieci i ¿e owieca, tak i ów Bóg ukryty, którego chcesz poj¹æ, ma trzy w³aciwoci: ¿e jest, ¿e daje siê poznaæ rozumowi, ¿e umo¿liwia poznanie innych
rzeczy7. Natomiast ju¿ w tak dojrza³ym dziele, jakim s¹ bez w¹tpienia Wyznania, Augustyn napisa³, zwracaj¹c siê znów do Boga: Zacz¹³em wiêc wchodziæ
w g³êbiê mej istoty za Twoim przewodnictwem. Mog³em w ni¹ wnikaæ, poniewa¿ Ty mnie wspomaga³e. Wszed³em tam i takim wzrokiem duchowym, jaki
by³ mi dany, dojrza³em w górze, ponad owym wzrokiem, ponad moim umys³em wiat³oæ Boga niezmienn¹: nie tê pospolit¹ wiat³oæ dzienn¹, któr¹
dostrzega ka¿de ¿ywe stworzenie, ani nawet jakie rozleglejsze wiat³o tego
samego rodzaju, które mog³oby siê rozjarzyæ, gdyby wiat³o dzienne wielokrotnie, wielokrotnie siê wzmog³o i rozjani³o, i ca³¹ nape³ni³o przestrzeñ ogromem jasnoci. Nie by³o to takie wiat³o, lecz inne, zupe³nie odmienne od
wszelkich takich rozjarzeñ. By³o ono nad moim umys³em. [ ] By³a nade mn¹
ta wiat³oæ dlatego, ¿e ona mnie stworzy³a, a ja by³em w dole, bom zosta³
przez ni¹ stworzony. Kto zna prawdê, zna tê wiat³oæ, a kto zna tê wiat³oæ,
zna wiecznoæ. To jest wiat³oæ, któr¹ mi³oæ zna. […] £atwiej by³oby mi
w¹tpiæ w to, ¿e ¿yjê, ni¿ w to, ¿e istnieje Prawda, któr¹ poprzez rzeczy stworzone mo¿na zrozumieæ i poznaæ8.
Bóg jest zatem dla Augustyna z jednej strony przedmiotem jego poznania, z drugiej natomiast – Kim, kto umo¿liwia ludzkie poznanie. Cz³owiek,
poszukuj¹c prawdy, nieustannie jest bowiem wspomagany przez owo niezmienne wiat³o, którym jest Bóg. Jest to wiat³o ca³kowicie transcendentne, a zatem ca³kowicie inne: jest wieczne, to¿same z prawd¹ i mi³oci¹9. Rozum ludzki jest z kolei na to odwieczne wiat³o otwarty, wrêcz jego spragniony.
Augustyn, Soliloquia, I, 2, w: ten¿e, Dialogi filozoficzne, Warszawa 1953, t³um. A. widerkówna, t. 2, s. 9.
7
Tam¿e, I, 8, 15; s. 23.
8
Augustyn, Wyznania, VII, 10; t³um. Z. Kubiak, Warszawa 1982, s. 120-121.
9
Wiêcej na temat Augustynowego iluminizmu por.: E. Gilson, Wprowadzenie do nauki wiêtego Augustyna, t³um. Z. Jakimiak, Warszawa 1953, zw³aszcza podrozdzia³: wiat³o duszy, s. 101119; S. Kowalczyk, Cz³owiek i Bóg w nauce wiêtego Augustyna, Warszawa 1987, zw³aszcza rozdzia³: Teoria iluminacji i jej interpretacje, s. 175-187.
6
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II. OSIEMNASTOWIECZNE OWIECENIE  ROZUM ZAMKNIÊTY
W XVIII wieku radykalnie zakwestionowano owiecenie chrzecijañskie.
Jak pisze Jan Pawe³ II w swej ostatniej ksi¹¿ce Pamiêæ i to¿samoæ, bêd¹cej
jego swoistym testamentem duchowym, odrzucenie Chrystusa, a w szczególnoci Jego tajemnicy paschalnej  krzy¿a i zmartwychwstania  zarysowa³o
siê na horyzoncie myli europejskiej na prze³omie XVII i XVIII stulecia. By³
to okres owiecenia. By³o to owiecenie naprzód francuskie, potem angielskie
i niemieckie. Jak¹kolwiek przybiera³o postaæ, owiecenie sprzeciwi³o siê temu,
czym Europa sta³a siê w wyniku ewangelizacji. Jego przedstawiciele mog¹ byæ
porównani do s³uchaczy Paw³a na Areopagu. W wiêkszoci nie odrzucali oni
istnienia „nieznanego Boga” jako Istoty duchowej i transcendentnej, w której
„¿yjemy, poruszamy siê i jestemy (Dz 17, 28). Natomiast, w kilkanacie
wieków po przemówieniu na Areopagu, radykalni przedstawiciele owiecenia
odrzucali prawdê o Chrystusie, Synu Bo¿ym, który da³ siê poznaæ, staj¹c siê
cz³owiekiem, rodz¹c siê z Dziewicy w Betlejem, przepowiadaj¹c Dobr¹ Nowinê, a na koñcu oddaj¹c ¿ycie za grzechy wszystkich ludzi. Tego Boga-Cz³owieka, który umar³ i zmartwychwsta³, owiecona myl europejska pragnê³a siê
pozbyæ, pragnê³a Go wy³¹czyæ z historii kontynentu10.
Na czym zatem polega³o to bezprzymiotnikowe Owiecenie?
Próbuj¹c daæ odpowied na powy¿sze pytanie, warto, byæ mo¿e, zaznaczyæ przy tym prawdziwie paradoksaln¹ rzecz: jeli ca³y wiek XVIII dog³êbnie up³yn¹³ pod znakiem tego pr¹du kulturowego (a dok³adniej rzecz
bior¹c, zacz¹³ siê on ju¿ w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku w Niderlandach), to próba zdefiniowania Owiecenia pojawi³a siê dopiero u jego
schy³ku. Oto bowiem w grudniowym numerze Berlinische Monatsschrift
z roku 1783 ukaza³ siê artyku³ berliñskiego pastora Johanna Friedricha Zöllnera (1753–1804), w którym w imiê interesów pañstwa broni³ on ma³¿eñstwa kocielnego i polemizowa³ z chaosem i zamêtem, jaki w ludzkich g³owach i sercach jest wprowadzany pod nazw¹ owiecenia. W przypisie do
tego pojêcia, u do³u strony artyku³u, Zöllner postawi³ nastêpuj¹ce pytanie:
Was ist Aufklärung?  Co to jest owiecenie?. I zaraz po nim doda³ nastêpuj¹c¹ uwagê: Na to pytanie, które jest tak wa¿ne jak [pytanie]: co to jest
prawda? musi znaleæ siê odpowied, zanim zacznie siê owiecaæ. Ja nigdzie
na to nie znalaz³em odpowiedzi11.
Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoæ, Kraków 2005, s. 101-102.
Por. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen. Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing,
Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland, hersg. E. Bahr, Stuttgart 2002, s. 3.
10
11
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Nieoczekiwanie pytanie to, postawione w kontekcie prawa ma³¿eñskiego, sta³o siê niezwykle twórcze i owocne nie tylko dla historii filozofii nowo¿ytnej. W dyskusjê przez nie wywo³an¹ w³¹czy³o siê wielu ówczesnych znanych mylicieli niemieckich, którzy, usi³uj¹c wyjaniæ to, czym jest owiecenie (rozumu), wypracowali definicjê Owiecenia jako ówczesnego pr¹du
kulturowego. Pierwszym z nich by³ Moses Mendelssohn12. Po nim wyst¹pi³
Immanuel Kant (1704–1804). W grudniowym numerze Berlinische Monatsschrift z roku 1784 (a zatem dok³adnie rok po ukazaniu siê artyku³u Zöllnera)
opublikowa³ on esej, który nosi³ tytu³ bêd¹cy czêciowym powtórzeniem pytania berliñskiego pastora: Was ist Aufklärung?13. Odpowiedzia³ na nie ju¿
w pierwszych zdaniach swego wyst¹pienia, daj¹c klasyczn¹ ju¿ dzisiaj definicjê owiecenia: Owiecenie jest to wyjcie cz³owieka z jego samozawinionej
niedojrza³oci (eine selbstverschuldete Unmündigkeit). Niedojrza³oæ [ta] jest
niemo¿noci¹ pos³ugiwania siê swoim rozumem bez prowadzenia przez inny
[rozum]. Samozawiniona jest ta niedojrza³oæ, jeli jej przyczyn¹ nie jest brak
rozumu, ale [brak] decyzji i odwagi, aby pos³ugiwaæ siê nim bez prowadzenia
przez inny [rozum]. Sapere aude! Miej odwagê pos³ugiwaæ siê w³asnym rozumem! jest zatem has³em owiecenia14.
W powy¿szej definicji Kant postulowa³ zatem najpierw odejcie od wszelkich autorytetów, kierowników, opiekunów czy te¿ opiekunów duchowych na
rzecz pos³ugiwania siê w³asnym rozumem. Podleganie im uzna³ nie tylko za
przejaw pewnej niepe³noletnoci, czy raczej: niedojrza³oci duchowej, ale postawê tê jednoczenie oceni³ w kategoriach moralnych. Jawi³a mu siê ona jako
co nagannego, wrêcz zawinionego (selbstverschuldete), z czego za wszelk¹
cenê nale¿y siê wydobyæ. Mo¿na, oczywicie, powiedzieæ, ¿e dochodzenie do
pos³ugiwania siê w³asnym rozumem jest koniecznym etapem w rozwoju cz³owieka i ¿e ka¿dy cz³owiek w pewnym momencie swego ¿ycia musi przerwaæ 
w imiê swej dojrza³oci i pe³nej odpowiedzialnoci za siebie  ow¹ swoist¹
pêpowinê, która ³¹czy go z wychowawcami. Jednak¿e Kantowska definicja
owiecenia/Owiecenia mia³a swe wyrane konsekwencje tak¿e w innych dziedzinach ni¿ tylko psychologia rozwoju osobowociowego cz³owieka.
Immanuel Kant w imiê bardzo nonego has³a domaga³ siê bowiem od ludzi kierowania siê w swym postêpowaniu jedynie w³asnym rozumem. W dziePor. M. Mendelssohn, Über die Frage: was heisst aufklären?, w: tam¿e, s. 3-8.
Dok³adnie tytu³ tekstu Kanta brzmia³ nastêpuj¹co: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?
14
I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, w: Was ist Aufklärung? Thesen und
Definitionen. Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland, hersg.
E. Bahr, Stuttgart 2002, s. 9.
12

13
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dzinie metafizyki cz³owiek powinien byæ zatem zamkniêty na transcendencjê.
By³ to postulat rozumu, który mo¿na by nazwaæ rozumem immanentnym.
W rezultacie, jak wiadomo, postulat ten doprowadzi³ Kanta do odrzucenia
samej metafizyki. Natomiast w dziedzinie religijnej has³o Sapere aude! otwiera³o wyrany konflikt z nauczaniem Ewangelii. W sposób oczywisty Kant postulowa³ odejcie od autorytetu Chrystusa. W konsekwencji zarysowa³a siê
ewidentna sprzecznoæ z nastêpuj¹cym Jego ewangelicznym powiedzeniem:
Je¿eli bêdziecie trwaæ w nauce mojej, bêdziecie prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli15, w którym domaga³ siê On od
ludzi, by ci¹gle trwali w postawie uczniów, oraz jednoznacznie stwierdza³, ¿e
dopiero wierne trwanie przy Jego nauce jest niezbêdnym warunkiem poznania prawdy. Co wiêcej, poprzez inne zdanie, przekazane nam równie¿
w Ewangelii w. Jana, Chrystus w tej postawie wiernego trwania przy Jego
nauce ukazywa³ sposób, w jaki ludzie mog¹ oddawaæ czeæ i uwielbienie samemu Bogu: Je¿eli we mnie trwaæ bêdziecie, a s³owa moje w was, poprocie,
o cokolwiek chcecie, a to wam siê spe³ni. Ojciec mój przez to bêdzie uwielbiony, ¿e owoc obfity przyniesiecie i staniecie siê uczniami moimi16.
Co zatem pozostawa³o w tej koncepcji owieceniowego rozumu zamkniêtego? Inaczej rzecz stawiaj¹c: czym wiêc ów zamkniêty rozum mia³ siê
ostatecznie kierowaæ? Odpowied, jak¹ da³ Kant, by³a jednoznaczna: ma siê kierowaæ sob¹. Tak bowiem nale¿y interpretowaæ pochwa³ê s¹dów autonomicznych i odrzucenie s¹dów heteronomicznych, jakie znajdujemy zw³aszcza
w jego Krytyce praktycznego rozumu, gdzie miêdzy innymi pisa³: Jeli przed
prawem moralnym przyjmuje siê jakikolwiek przedmiot pod nazw¹ dobra jako
motyw determinuj¹cy wolê i z niego wyprowadza siê naczelne pryncypium
praktyczne, doprowadzi³oby to wtedy zawsze do heteronomii i wypar³oby
pryncypium moralne17. Tê naukê potwierdza³ póniej w dziele zatytu³owanym
Uzasadnienie metafizyki moralnoci, w którym czytamy: Autonomia woli jest
J 8, 31b-32.
J 15, 7-8. W³anie w wietle tego fragmentu Ewangelii Jan Pawe³ II interpretowa³ dramat
Europy, która oderwa³a siê od Chrystusa, prowadz¹c w konsekwencji do niepe³nej, kalekiej wizji
cz³owieka: Jedynie przyjmuj¹c zaszczepienie w boskoci Chrystusa, cz³owiek mo¿e siê w pe³ni
realizowaæ. Odrzucaj¹c to zaszczepienie, skazuje siê w jakim sensie na cz³owieczeñstwo niepe³ne. ( ) Ta przypowieæ [o szczepie winnym i o latorolach] pozwala nam najlepiej wyjaniæ dramat europejskiego owiecenia. Odrzucaj¹c Chrystusa, a przynajmniej nie bior¹c pod uwagê Jego
dzia³ania w dziejach cz³owieka i kultury, pewien pr¹d myli europejskiej dokona³ jakiego wy³omu. Pozbawiono cz³owieka «szczepu winnego», tego zaszczepienia w Krzewie, które zapewnia
osi¹gniêcie pe³ni cz³owieczeñstwa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w jakociowo nowej formie, przedtem
niespotykanej, a przynajmniej nie na tak¹ skalê, otwarto drogê do przysz³ych wyniszczaj¹cych
dowiadczeñ z³a. Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoæ, s. 103-104.
17
I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, t³um. J. Ga³ecki, Warszawa 1984, s. 178.
15

16

OWIECENIE I KONIECZNOÆ NOWEJ RACJONALNOCI

23

w³aciwoci¹ woli, dziêki której ona sama sobie jest prawem. […] Zasada
autonomii brzmi wiêc nastêpuj¹co: nie nale¿y wybieraæ inaczej, jak tylko tak,
¿eby maksymy w³asnego wyboru by³y zarazem w tej samej woli zawarte jako
ogólne prawo18. Z tej wielkiej pochwa³y rozumu autonomicznego (zamkniêtego) zrodzi³ siê ostatecznie s³ynny imperatyw kategoryczny, który, jak stwierdza³ Kant, brzmi nastêpuj¹co: postêpuj tylko wed³ug takiej maksymy, dziêki
której mo¿esz zarazem chcieæ, ¿eby sta³a siê powszechnym prawem19.
Jak w gruncie rzeczy niebezpieczny i zgubny by³ ten Kantowski formalizm
etyczny, ewidentnie pokaza³ tu¿ po drugiej wojnie wiatowej Jean-Baptiste
Botul. W maju 1956 roku prowadzi³ on Pogawêdki dla grupki niemieckich
wygnañców z Królewca, którzy w za³o¿onej przez siebie kolonii w Paragwaju,
nazwanej Nueva Königsberg, zapragnêli ¿yæ wed³ug zasad wy³o¿onych niegdy przez Kanta. W Pogawêdce ósmej, wieñcz¹cej ca³y cykl i bêd¹cej
przez to ich paradoksalnym dla s³uchaczy Botula zakoñczeniem, powiedzia³
on: W szatañskiej apoteozie wolno odwróciæ Kantowsk¹ moralnoæ o sto
osiemdziesi¹t stopni: Dobro to Z³o, a Z³o to Dobro. A wtedy otrzymamy zasady a¿ nadto dobrze nam znane w tym barbarzyñskim XX wieku: Zabijaj
w taki sposób, aby twoje zabójstwo mog³o s³u¿yæ za wzór ca³ej ludzkoci.
Albo: Nie zadowalaj siê chêci¹ wymordowania wszystkich, rób tak, ¿eby
ka¿dy chcia³ zabiæ ka¿dego”. Albo: „Zabijaj tak, jakby twoje morderstwo
mia³o staæ siê prawem dla ca³ej ludzkoci. Nie mówiê, ¿e nazizm wynika
z kantyzmu, mówiê, ¿e w kantyzmie, jak w ka¿dej etyce d¹¿¹cej do uniwersalnoci, tkwi zal¹¿ek perwersji, któr¹ wystarczy puciæ w ruch, by otrzymaæ ludobójstwo i masow¹ eksterminacjê20.
W postawie Kanta i kontynuatorów jego myli objawi³ siê szczególny
paradoks: rozum ludzki, g³osz¹c swoj¹ niezale¿noæ za cenê zamkniêcia siê
na Transcendencjê i poprzez ograniczenie siê do immanencji w³asnego mylenia, zacz¹³ marsz w stronê tego, co irracjonalne.

III. OSIEMNASTOWIECZNE OWIECENIE  ROZUM WOJUJ¥CY
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Kant, g³osz¹c: koniecznoæ wyrwania siê spod
w³adzy autorytetów, pochwa³ê s¹dów autonomicznych oraz niezbêdnoæ kierowania siê imperatywem kategorycznym, wchodzi³ w mniej lub bardziej
18
19
20

Ten¿e, Uzasadnienie metafizyki moralnoci, t³um. R. Ingarden, Warszawa 1953, s. 78-79.
Tam¿e, s. 50.
J.-B. Botul, ¯ycie seksualne Immanuela Kanta, t³um. M. Ochab, Gdañsk 2002, s. 78.
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wyranie zarysowany konflikt z chrzecijañstwem na p³aszczynie dyskusji
czysto teoretycznej. Jednak¿e w osiemnastowiecznym Owieceniu nie zabrak³o takich mylicieli, którzy z rozumu uczynili bardzo skuteczny orê¿
w otwartej walce z chrzecijañsk¹ doktryn¹. Ich g³ównym przedstawicielem
by³ s³ynny François-Marie Arouet, czyli Voltaire (1694–1778), zw³aszcza
z okresu swego pobytu w Ferney. W jego wydaniu Owiecenie objawi³o ca³e
swe szyderczo-kpi¹ce, antychrzecijañskie oblicze.
Wolter z Ferney  pisa³ o nim André Maurois  to ju¿ nie wiatowiec;
to benedyktyñsko pracowity propagator racjonalizmu. On sam uwa¿a siê za
aposto³a: Zrobi³em w swej epoce wiêcej ni¿ Luter i Kalwin  powie. A tak¿e: Mam ju¿ doæ ich powtarzania, ¿e dwunastu ludzi wystarczy³o, aby rozpowszechniæ chrzecijañstwo, i mam chêæ dowieæ, ¿e jeden mo¿e je zniszczyæ. Prawie wszystkie jego listy koñcz¹ siê formu³k¹: Ecrasons linfâme21,
formu³k¹, któr¹ przez naiwn¹ ostro¿noæ pisze: Ecr. linf. Co jest t¹ nikczemnoci¹? Religia? Koció³? Raczej dok³adnie  przes¹d. Przeladuje przes¹d,
gdy¿ sam cierpia³ z jego powodu i poniewa¿ wierzy, ¿e fanatyzm czyni ludzi
bardziej nieszczêliwymi, ni¿ to jest konieczne22. W jakiej mierze staje siê
duchowym ojcem wspó³czesnego nam, g³onego powiedzenia: zero tolerancji dla nietolerancji. Powiedzenie to, a zw³aszcza postawa samego Woltera,
s¹ o tyle niebezpieczne, ¿e niezmiernie ³atwo przychodzi³o mu uto¿samiaæ
dwie bardzo ró¿ne przecie¿ postawy: apostolsk¹ ¿arliwoæ z fanatyzmem.
W konsekwencji bóg stoików jawi³ mu siê jako bardziej godny czci ni¿ Bóg
chrzecijan, a gabinetowy ateista nieskoñczenie bli¿szy ni¿ katolicki ksi¹dz
g³osz¹cy ewangeliczn¹ prawdê. Tylko ¿e on takich ksiê¿y w ogóle nie chcia³
dostrzegaæ, a w bogatym arsenale jego argumentów pojawiali siê jedynie
krwawi fanatycy, którzy byli sprawcami ewidentnych zbrodni. Najpiêkniejszy
ho³d, wed³ug mnie  pisa³ w Dictionnaire philosophique – jaki mo¿na oddaæ
Bogu, to broniæ Go bez gniewu; tak jak najbardziej niegodnym obrazem, jaki
mo¿na o Nim wytworzyæ, jest ten, który ukazuje Boga jako kogo mciwego
i szalonego. On jest sam¹ prawd¹: prawda [natomiast] jest bez uczuæ. Byæ
uczniem Boga polega na tym, aby Go g³osiæ sercem ³agodnym i duchem niewzruszonym. Mylê razem z wami, ¿e fanatyzm jest potworem tysi¹c razy bardziej niebezpiecznym ni¿ filozoficzny ateizm. Spinoza nie dopuci³ siê ¿adnego z³ego czynu: Chastel i Ravaillac, obydwaj pobo¿ni, zamordowali Henryka

21
Niszczmy nikczemnoæ. Niektórzy, na przyk³ad Bronis³aw Baczko, t³umacz¹ to bardziej
dosadnie jako: rozdeptaæ ³ajdactwo  por. Filozofia francuskiego Owiecenia, red. B. Baczko,
Warszawa 1961, s. 108.
22
A. Maurois, Wolter, t³um. M. Iwañska-Feliksowa, Kraków 1976, s. 58-59.
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IV. Ateista gabinetowy jest niemal zawsze filozofem spokojnym, fanatyk jest
zawsze wrzaskliwy. […] Niech Bóg nas broni przed ohydnym ksiêdzem, który
swym wiêtym tasakiem sieka na kawa³ki króla, lub przed tym, który w he³mie
na g³owie i w pancerzu na grzbiecie, w wieku siedemdziesiêciu lat, omiela
siê nak³adaæ swymi trzema skrwawionymi palcami budz¹c¹ miech ekskomunikê na króla Francji, lub na…, lub na…! […] Jeli idea pewnego Boga,
z którym mog¹ siê z³¹czyæ nasze dusze, uczyni³a Tytusów, Trajanów, Antoninusów, Marków Aureliuszy i tych wielkich cesarzy chiñskich, których pamiêæ
jest tak droga w drugim z najstarszych i najbardziej rozleg³ych cesarstw wiata, to te przyk³ady wystarczaj¹ dla mojej sprawy, a moja sprawa jest spraw¹
wszystkich ludzi23.
Zarzut fanatyzmu, kierowany przeciwko chrzecijañstwu, Wolter bezporednio ³¹czy³ z prawdami Ewangelii, które ono g³osi³o, którymi ¿y³o i które
przekazywa³o z pokolenia na pokolenie. Dla Woltera by³y one niewytrzymuj¹cymi krytyki ze strony owieconego rozumu legendami. Pisa³ wiêc dalej,
niedwuznacznie wskazuj¹c na siebie samego: Nie wierzê, aby w ca³ej Europie by³ tylko jeden m¹¿ stanu, tylko jeden cz³owiek zwrócony w sprawy wiata, który by nie mia³ najg³êbszej pogardy dla tych wszystkich legend, którymi
bylimy zalani bardziej, ni¿ dzisiaj jestemy zalewani poprzez broszury24. Aby
nie pozostawiaæ co do tego najmniejszych w¹tpliwoci, stwierdza³ nastêpnie,
bez jakiegokolwiek zaj¹kniêcia uto¿samiaj¹c chrzecijan z fanatykami: Fanatycy mówi¹ nam: Bóg przyszed³ na wiat w tym a tym czasie. W ma³ej miecinie Bóg przemawia³, ale uczyni³ zatwardzia³ymi serca swych s³uchaczy, aby
w niego nie uwierzyli. Mówi³ do nich, lecz zatka³ ich uszy.  Ca³y wiat powinien miaæ siê z tych fanatyków. To samo powiem o wszystkich wymylonych
bogach. Nie darujê monstrom Indii tak samo, jak monstrom Egiptu. Ubolewam nad wszystkimi narodami, które porzuci³y Boga jedynego, powszechnego, dla tylu urojonych bogów25.
St¹d, jak twierdzi³, miejsce wiary musi zaj¹æ owiecony rozum, miejsce
religii  filozofia. Jeli religia nie rodzi ju¿ wiêcej wojen cywilnych, to za to
jestemy d³u¿ni filozofii: na k³ótnie teologiczne zaczyna siê patrzeæ tym samym okiem jak na k³ótnie Gillesa i Pierrota na jarmarku. Równie ohydna
i mieszna uzurpacja, opieraj¹ca siê z jednej strony na oszustwie, z drugiej
strony na g³upocie, jest w ka¿dej chwili niszczona przez rozum, który ustanowi³ swoje królestwo26. To w³anie ten rozum ka¿e odrzuciæ Boga chrzecijan,
23
24
25
26

Voltaire, Dictionnaire philosophique, Paris 1961, s. 520-521.
Tam¿e, s. 521.
Cyt. za: A. Maurois, Wolter, s. 59-60.
Voltaire, Dictionnaire philosophique, Paris 1961, s. 521.
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objawionego w najwy¿szym stopniu przez Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego,
a przyj¹æ istnienie Boga filozofów  wymylonego ca³kowicie przez ludzki
rozum, a zatem ustanowionego na obraz i podobieñstwo cz³owieka, którego
Wolter nazywa³ czêsto, podobnie zreszt¹ jak i inni deici, Najwy¿sz¹ Istot¹
(Etre Suprême) lub Wielkim Zegarmistrzem. Wyznawa³ wiêc z dum¹: Jedyne
imiê do przyjêcia to wielkie imiê deisty; jedyna ewangelia to wielka ksiêga
natury; jedyna religia to wielbiæ Boga i byæ uczciwym cz³owiekiem. Jest niemo¿liwe, aby taka religia, odwieczna i czysta, mog³a byæ powodem z³a27.
By móc zrozumieæ, jak wielka przepaæ, od strony teologicznej, wytworzy³a siê miêdzy g³oszonym przez Woltera i innych ludzi Owiecenia deizmem a chrzecijañstwem, a tym samym by poj¹æ, jak radykalnym sprzeciwem wobec religii chrzecijañskiej sta³o siê osiemnastowieczne Owiecenie,
wystarczy przeczytaæ nastêpuj¹cy fragment Pierwszego Listu w. Jana: Po tym
poznajecie Ducha Bo¿ego: ka¿dy duch, który uznaje, ¿e Jezus Chrystus przyszed³ w ciele, jest z Boga. Wszelki za duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest
z Boga; i to jest duch Antychrysta, który  jak s³yszelicie  nadchodzi i ju¿
teraz przebywa na wiecie. [ ] Oni s¹ ze wiata, dlatego mówi¹ tak, jak
[mówi] wiat, a wiat ich s³ucha. My jestemy z Boga. Ten, kto zna Boga, s³ucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie s³ucha. W ten sposób poznajemy ducha
prawdy i ducha fa³szu28.

IV. KONIECZNOÆ NOWEJ RACJONALNOCI
Patrz¹c na dzieje myli europejskiej, coraz bardziej stajemy siê wiadomi
pewnego paradoksu. Oto od czasów Owiecenia, kiedy to postulowano królestwo w pe³ni autonomicznego rozumu, zacz¹³ siê przedziwnie konsekwentny
marsz w stronê coraz to wiêkszej irracjonalnoci. Irracjonalnoæ ta dotyka
zarówno poszczególnego cz³owieka, jak i ca³ych spo³eczeñstw. Dlatego te¿
mo¿emy mówiæ o dezintegracji chcianej w obydwóch tych wymiarach  jednostkowym i ogólnym. Jej wyranie dostrzegaln¹ dzisiaj konsekwencj¹ sta³a
siê, z jednej strony, coraz bardziej wszechw³adna tendencja do absolutyzacji
wolnoci, z drugiej natomiast – nieuchronny sceptycyzm, ogarniaj¹cy nasz¹
kulturê. Jak pisze Joseph Ratzinger w ksi¹¿ce Wiara  prawda  tolerancja.
Chrzecijañstwo a religie wiata, relatywizm, który sta³ siê tak¿e filozoficzn¹
podstaw¹ wspó³czesnej demokracji, polega na tym, ¿e nikt nie zna w³aciwej
27
28

Cyt. za: A. Maurois, Wolter, s. 60.
1 J 4, 2-3. 5-6.
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drogi, ¿e wszystkie drogi s¹ fragmentami próby zmiany na lepsze i w dialogu
szukaj¹ cech wspólnych, do których nale¿y równie¿ wspó³zawodnictwo miêdzy wynikami poznania, nie daj¹cymi siê ostatecznie sprowadziæ do jednej
wspólnej formy29.
W obliczu takiej, w gruncie rzeczy dramatycznej, sytuacji rodzi siê
w pe³ni uzasadnione pytanie, czy na fundamencie nieracjonalnoci mo¿na
zbudowaæ co prawdziwie racjonalnego, a przez to trwa³ego?
Pytanie to jest o tyle wa¿ne, ¿e wbrew oczywistym faktom, potwierdzaj¹cym owo kolejne w dziejach ludzkoci daremne usi³owanie budowania domów na piasku, tym razem na piasku irracjonalnoci i sceptycyzmu, ci¹gle jeszcze wielu ludzi uwa¿a je za jedynie racjonalne i nowoczesne30. Ci¹gle
jeszcze wielu ludzi usi³uje zaprzeczaæ tej oczywistoci, ¿e ra¿¹co zawodzi
wysi³ek, by z tego, co nierozumne, wydestylowaæ to, co rozumne31. Taka postawa tylko pog³êbia kryzys wspó³czesnego humanizmu. Jak bowiem mo¿na
wyjæ z sytuacji kryzysowej i j¹ przezwyciê¿yæ, skoro w³anie j¹ uwa¿a siê
i g³osi za najwspanialsze osi¹gniêcie ludzkoci? Tymczasem kryzys aktualny
[…] wynika z problemów podniesionych przez pewien „humanizm”, który
pretenduje do zbudowania regnum hominis pozbawionego koniecznego dlañ
fundamentu ontologicznego. Fa³szywa dychotomia miêdzy teizmem a autentycznym humanizmem, posuniêta a¿ do ostatecznej konsekwencji poprzez
stworzenie nierozwi¹zalnego konfliktu miêdzy prawem boskim a ludzk¹ wolnoci¹, doprowadzi³a do sytuacji, w której ludzkoæ, wraz z ca³ym swoim rozwojem ekonomicznym i technicznym, czuje siê g³êboko zagro¿ona32.
Wobec tak okrelonej sytuacji Joseph Ratzinger, od 2005 roku tak¿e jako
Benedykt XVI, postuluje (co tylko wzmacnia znaczenie jego wypowiedzi,
patrz¹c na nie od strony doktryny katolickiej) zbudowanie nowej racjonalnoci, to znaczy tak koniecznego rozszerzenia horyzontów racjonalnoci. Owo
rozszerzenie sprowadza³oby siê w swym ostatecznym kszta³cie do w pe³ni
uwiadomionego i racjonalnie uzasadnionego powrotu do Chrystusa jako Logosu33. Ratzinger pisa³ o tym w ksi¹¿ce Wiara – prawda – tolerancja, do tej
29
J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrzecijañstwo a religie wiata, t³um. R. Zaj¹czkowski, Kielce 2004, s. 95.
30
Por. ten¿e, Kryzys kultur, w: ten¿e, Europa Benedykta XVI, s. 67.
31
Ten¿e, Wiara  prawda  tolerancja. Chrzecijañstwo a religie wiata, s. 146.
32
Benedykt XVI, Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti all’incontro dei rettori e docenti delle Università europee, 23 VI 2007, w: http://www.va/holy/benedict_xvi/2007/june/
documents/hf_b.
33
Szerzej na ten temat por. M. Rêbierz, Rozum otwarty i jego wrogowie? Logos i rozum
w argumentacji Josepha Ratzingera (Benedykta XVI), w: W krêgu teologii Josepha Ratzingera 
Benedykta XVI. Sympozja 73, Opole 2008, s. 203-230.
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myli powróci³ w Subiaco, dnia 1 kwietnia 2005 roku, podczas uroczystoci
og³oszenia go pi¹tym z kolei laureatem Premio S. Benedetto, powtórzy³ to
z ca³¹ moc¹ podczas przemówienia skierowanego do uczestników VI Europejskiego Sympozjum Nauczycieli Akademickich oraz na spotkaniu ze wiatem kultury w Pary¿u, porednio nawi¹za³ do tego podczas spotkania z cz³onkami Papieskiej Akademii Nauk34. W Subiaco mówi³: Chrzecijañstwo musi
zawsze pamiêtaæ, ¿e jest religi¹ Logosu. Jest ono wiar¹ w Creator Spiritus,
w Ducha Stworzyciela, od którego pochodzi ca³a rzeczywistoæ. W³anie to
powinno byæ dzisiaj jego filozoficzn¹ si³¹, poniewa¿ wa¿ne jest, czy wiat pochodzi od tego, co nierozumne, a wtedy rozum jest tylko „produktem ubocznym”  nawet szkodliwym  jego ewolucji, czy te¿ wiat powsta³ w wyniku
rozumu i w konsekwencji jest ukszta³towany wed³ug jego kryteriów i celów.
Wiara chrzecijañska opowiada siê za t¹ drug¹ tez¹, maj¹c w ten sposób,
z filozoficznego punktu widzenia, rozdane bardzo dobre karty, chocia¿ wielu
rozwa¿a pierwsz¹ tezê za jedynie racjonaln¹ i nowoczesn¹. Jednak rozum
pochodz¹cy od tego, co nierozumne, nie mo¿e byæ rozwi¹zaniem dla naszych
problemów. Tylko rozum stwórczy, objawiony w ukrzy¿owanym Bogu jako
mi³oæ, mo¿e rzeczywicie wskazaæ nam drogê35.
Tak pojêty rozum stwórczy domaga siê zatem, aby zarzuciæ owieceniowe idee rozumu zamkniêtego na Transcendencjê, od których zacz¹³ siê marsz
w kierunku irracjonalizmu, relatywizmu i sceptycyzmu, i otworzyæ siê na
nowo na Boga, którego w najwy¿szym stopniu objawi³ nam Jezus Chrystus.
Czy takie otwarcie jest dla wszystkich mo¿liwe? Ratzinger a¿ nadto dobrze
zdaje sobie sprawê z tego, ¿e po trzech wiekach wiadomego i chcianego b³¹dzenia taki powrót by³by dla wielu rzecz¹ niemal niemo¿liw¹. Dlatego te¿
wobec niewierz¹cych wysun¹³ w Subiaco nastêpuj¹c¹ propozycjê: poniewa¿
usi³owania ludzi Owiecenia polegaj¹ce na tym, by uzasadniæ normy moralne
etsi Deus non daretur, okaza³y siê niepowodzeniem, trzeba nawi¹zaæ do Krytyki praktycznego rozumu Kanta i przyj¹æ istnienie Boga jako postulat moralnoci  veluti si Deus daretur, chocia¿ nadal nie uznawa³oby siê Jego realnePor. J. Ratzinger, Wiara  prawda  tolerancja. Chrzecijañstwo a religie wiata, s. 144146; ten¿e, Kryzys kultur, w: ten¿e, Europa Benedykta XVI, s. 39-72; Benedykt XVI, Wróæmy do
filozofii, by lepiej zrozumieæ wspó³czesnoæ. Przemówienie Ojca wiêtego Benedykta XVI do uczestników VI Europejskiego Sympozjum Nauczycieli Akademickich, 7 VI 2008, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 29(2008), n. 7-8, s. 20-21; Fundamentem prawdziwej kultury jest poszukiwanie
Boga. Spotkanie z przedstawicielami wiata kultury w Kolegium Bernardynów, Pary¿, 12 IX 2008,
LOsservatore Romano, wyd. polskie, 19(2008), n. 10-11, s. 12-16; Nie ma sprzecznoci miêdzy
rozumieniem stworzenia w wietle wiary z nauk¹. Przemówienie Ojca wiêtego Benedykta XVI do
uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 31 X 2008, „L’Osservatore Romano”, wyd.
polskie, 30(2009), n. 1, s. 40-41.
35
Ten¿e, Kryzys kultur, w: ten¿e, Europa Benedykta XVI, s. 67.
34
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go, osobowego istnienia. Podobn¹ drogê wybra³ zreszt¹ Pascal, konstruuj¹c
s³ynny zak³ad. W ten sposób  stwierdza³ Ratzinger  nikt nie zosta³by ograniczony w swojej wolnoci, ale wszystkie nasze sprawy znalaz³yby oparcie
i kryterium, których bardzo potrzebuj¹36.
Co jednak musia³oby siê staæ, ¿eby dosz³o do swoistego cudu przemiany
u ludzi, którzy wprawdzie przyjêli argumentacjê Pascala i Ratzingera, ale
w swej osobistej postawie pozostali daleko od Boga, którego g³osi chrzecijañstwo? Inaczej mówi¹c, co nale¿y uczyniæ, aby wspó³czesny cz³owiek uzna³
si³ê prawdy tkwi¹c¹ w chrzecijañskim owieceniu? Dla Ratzingera nie ulega
¿adnej w¹tpliwoci: wiat potrzebuje dzisiaj autentycznych wiadków chrzecijañskiego Boga. Dlatego swój wyk³ad w Subiaco koñczy³ on swego rodzaju apelem o ich w pe³ni dostrzegaln¹ obecnoæ: W tej historycznej chwili
przede wszystkim potrzebujemy ludzi, którzy za pomoc¹ owieconej i prze¿ywanej wiary uczyniliby Boga wiarygodnym w tym wiecie. [ ] Potrzebujemy
ludzi, którzy mieliby spojrzenie skierowane ku Bogu, ucz¹c siê od Niego prawdziwego cz³owieczeñstwa. Potrzebujemy ludzi, których umys³ by³by owiecony wiat³em Bo¿ym i którym Bóg otwiera³by serce, tak aby ich intelekt móg³
przemówiæ do intelektu innych, a ich serce mog³o otworzyæ serca innych. Tylko poprzez ludzi, którzy zostali dotkniêci przez Boga, Bóg mo¿e zwracaæ siê
do ludzi37.
Jeli natomiast nie uda siê na nowo powróciæ  przynajmniej w praktyce
 do tej wizji wiata i cz³owieka, któr¹ g³osi³o i g³osi chrzecijañskie owiecenie, czerpi¹ce swe wiat³o z Boskiego Logosu, to bêdzie to, zapewne tragiczn¹ kapitulacj¹ naszego rozumu i pora¿k¹ humanizmu  o czym dnia
12 wrzenia 2008 roku mówi³ w Pary¿u Benedykt XVI do przedstawicieli
wiata kultury: Quarere Deum – szukanie Boga i pozwalanie, by nas znalaz³,
jest tak samo potrzebne dzi, jak i w przesz³oci. Czysto pozytywistyczna kultura, dla której pytanie o Boga nale¿a³oby jedynie do dziedziny subiektywizmu, jako nienaukowe, by³aby kapitulacj¹ rozumu, rezygnacj¹ z jego najwy¿szych mo¿liwoci, a tym samym pora¿k¹ humanizmu, i to o powa¿nych
nastêpstwach. To, co by³o podstaw¹ kultury Europy, poszukiwanie Boga
i gotowoæ, by Go s³uchaæ, równie¿ dzisiaj pozostaje fundamentem ka¿dej
prawdziwej kultury38.

Tam¿e, s. 70.
Tam¿e, s. 70-71.
38
Benedykt XVI, Fundamentem prawdziwej kultury jest poszukiwanie Boga. Spotkanie
z przedstawicielami wiata kultury w Kolegium Bernardynów, Pary¿, 12 IX 2008, LOsservatore
Romano, wyd. polskie, 19(2008), n. 10-11, s. 16.
36
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SUMMARY
Enlightenment and the Need of a New Rationality
The article deals with 18th century Enlightenment and its clearly anti-Christian character.
However, it is impossible to understand this period without showing it in the light of Christian
enlightenment whose centre is Christ – the Light of the world. On the philosophical-theological
plane the most profound synthesis of Christian faith and philosophical logos is to be found in the
doctrine of St. Augustine along with its theory of illumination (illuminatio). According to John Paul
II, the rejection of Christ in the period of Enlightenment resembles the history of St. Paul, who was
rejected on the Athenian Aeropagus when he started speaking about the risen Christ. This rejection
was accomplished for the sake of an independent human reason whose complete autonomy was
demanded by Kant, whereas in the philosophy of Voltaire the Enlightenment fully showed its
derisively-mocking anti-Christian countenance. According to Voltaire faith should be replaced by
an enlightened reason and religion by philosophy. In consequence, deism with its idea of God as
the Great Clockmaker was to supplant the Christian faith. As Joseph Ratzinger noted, since the
Enlightenment we have paradoxically witnessed a deepening trend of irrationalism and scepticism
in the Western culture. That is why already as Benedict XVI he postulates the construction of
a new rationality, which means “broadening the horizons of rationality” whose ultimate foundation
is Christ-the Logos.

Key words:
Christ as the light of the world, the theory of illumination, Kant and his understanding of the
Enlightenment, deism, the Great Clockmaker, contemporary irrationalism and scepticism,
the postulate of a return to the Christian Logos
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OSOBA I RACJONALNOÆ
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 6, POZNAÑ 2009
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

JAN GRZESZCZAK
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Christus philosophicus jako aktualne przes³anie sztuki
wczesnochrzecijañskiej

Uwagi na marginesie wyk³adu kard. Josepha Ratzingera Wiara, filozofia, teologia
Christus philosophicus  The Relevant Message of Early Christian Art for Our Times.
Reflections on Cardinal Joseph Ratzingers lecture Faith, Philosophy and 6heology

W 1984 roku kardyna³ Joseph Ratzinger otrzyma³ tytu³ doktora honoris
causa of Humane Letters, przyznany mu przez College of St. Thomas w St. Paul
w stanie Minnesota. To pierwsze tego typu wyró¿nienie sta³o siê dla ówczesnego prefekta Kongregacji Doktryny Wiary okazj¹ do zapytania o relacjê
wiary i filozofii w kontekcie wielkich pytañ o cz³owieczeñstwo i mieræ.
Pytanie to zosta³o postawione przez kardyna³a w wyk³adzie nosz¹cym tytu³
Wiara, filozofia, teologia, powtórzonym jeszcze w tym samym roku w Fuldzie, podczas uroczystoci jubileuszu czterechsetlecia tamtejszego seminarium i fakultetu teologicznego1. Kardyna³ rozpocz¹³ od na pierwszy rzut oka
doæ abstrakcyjnego pytania o zwi¹zek wiary i filozofii i zauwa¿y³, ¿e dla
chrzecijan pierwszych wieków nie mia³o ono takiego charakteru. Dowodem
na to jest sztuka wczesnochrzecijañska, a zw³aszcza obecne w niej pierwsze
obrazy Jezusa, które nawi¹zuj¹ do powszechnie wówczas obowi¹zuj¹cego
kanonu ikonograficznego w odniesieniu do postaci filozofa. Uzasadniaj¹c
swoj¹ tezê, kardyna³ Ratzinger siêgn¹³ po wyniki badañ dwudziestowiecznych
specjalistów z dziedziny archeologii chrzecijañskiej, Friedricha Gerkego
Tekst wyk³adu w jêz. polskim  zob. J. Ratzinger, Prawda w teologii, t³um. M. Mijalska,
Kraków 2001, s. 11-32.
1

32

JAN GRZESZCZAK

i Fritsa van der Meera2. Warto zauwa¿yæ, ¿e dwadziecia trzy lata póniej Benedykt XVI powróci³ do nich i uczyni³ kluczem do szóstego paragrafu encykliki Spe salvi3.
Postaæ orantki i pasterza nale¿¹ do najbardziej znanych w¹tków spotykanych w sztuce sepulkralnej pierwszych wieków chrzecijañstwa. Choæ  jak
zaznacza kardyna³ Ratzinger  nale¿y zachowaæ ostro¿noæ w ich prostym
eklezjologicznym i chrystologicznym interpretowaniu, to jednak, wraz z postaci¹ filozofa, tworz¹ swego rodzaju triadê, obecn¹ we wczesnochrzecijañskiej sztuce i bêd¹c¹ odpowiedzi¹ na podstawowe pytanie o sens przemijania
i mierci4. ¯ywy w Cesarstwie Rzymskim kult zmar³ych sprawia³, ¿e chrzecijanie pierwszych wieków przejmowali dotychczasowe zwyczaje, oczyszczaj¹c je co najwy¿ej z elementów sprzecznych z biblijn¹ eschatologi¹. Czerpali
równie¿ z istniej¹cych ju¿ form architektonicznych, w których pogañskie
motywy dekoracyjne zast¹pione zosta³y chrzecijañskimi, zachowuj¹cymi
jednak styl w³aciwy ówczesnej epoce. Z tego te¿ wzglêdu sztuka sepulkralna pierwszych wieków chrzecijañstwa nie jest zjawiskiem nowym, lecz zawiera w sobie elementy ci¹g³oci w sposobie artystycznego wyrazu, czerpi¹c
jednoczenie inspiracjê z nowych róde³5. Rzut oka na rzymskie sarkofagi
z III wieku po Chrystusie ujawnia ogromne bogactwo elementów mitologicznych i rozbudowanych alegorii, wyra¿aj¹cych w³aciw¹ antykowi ideê wiecznej cyklicznoci. Wspó³czesnego odbiorcê uderza nagromadzenie motywów,
których frywolnoæ wydaje siê nie licowaæ z powag¹ mierci6. Powierzchownoæ jest jednak tylko pozorna, a za rozbudowan¹ dekoracyjnoci¹ kryj¹ siê
popularne w pónej staro¿ytnoci przekonania rodowisk neoplatoñskich
i neopitagorejskich dotycz¹ce ¿ycia pozagrobowego i zbawienia. To bogate
dziedzictwo nie pozosta³o bez echa w sztuce wczesnochrzecijañskiej, która,
ukazuj¹c duchowy sens ¿ycia i mierci, jakim jest wcielony Logos, czerpie
obficie z tego bogatego rezerwuaru symboli i mitów.
Zob. F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, Mainz 1948; F. van der Meer, Die Ursprünge christlicher Kunst, Freiburg im Breisgau 1982.
3
Zob. Encyklika «Spe salvi» Ojca wiêtego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów, diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych wieckich o nadziei chrzecijañskiej, „L’Osservatore Romano. Wydanie polskie”, n. 1 (299) 2008, s. 6.
4
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 11-12.
5
Zob. A.P. Frutaz, I cimiteri antichi di Roma, w: J. Lebreton, J. Zeiller, Storia della Chiesa,
t. II, Dalla fine del II secolo alla pace costantiniana (313), Cinisello Balsamo (Milano) 1995,
s. 691; F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, s. 5.
6
„Solche Darstellungen entsprossen zweifellos einer allgemein anerkannten Allegorese der
Mythen. Was uns frivol erscheint oder nur charmant, betrachteten die seriösen Heiden des 3. Jh.
mit jener Ehrfurcht, welche Gebildete für ein Werk des Geistes empfinden” – F. van der Meer, Die
Ursprünge, s. 51.
2
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I. PIERWSZE OBRAZY JEZUSA7
Najstarsze przedstawienia Chrystusa przenosz¹ nas w idylliczny wiat
marzeñ staro¿ytnych Rzymian, w którym bukoliczna sielanka staje siê nonikiem fundamentalnych treci dotycz¹cych ¿ycia i mierci. Mowa o Dobrym
Pasterzu, który dla wspó³czesnego cz³owieka stanowi jednoznaczne nawi¹zanie do s³ów przypowieci z Janowej Ewangelii8. Dla staro¿ytnych zwi¹zek ten
nie mia³ cech wy³¹cznoci, a ich poszukiwania duchowego sensu koncentrowa³y siê nie tylko bezporednio i wy³¹cznie na Pimie wiêtym, lecz obejmowa³y tak¿e pogañskie mity, przenosz¹ce nas w wyniony wiat Arkadii9.
Na dwóch piêknych sarkofagach, pochodz¹cych z rzymskich cmentarzy przy
Via Salaria i z Santa Maria Antiqua (il. 1, 2), obok pasterza pojawia siê nowy
element, jakim jest siedz¹cy staro¿ytny filozof, który czyta tekst z trzymanego w rêkach zwoju10. Przedstawia on samego zmar³ego, który na licznych
sarkofagach pogañskich wystêpuje w towarzystwie muz. W pochówkach
chrzecijan ustêpuj¹ one miejsca Dobremu Pasterzowi. Zwój pozostaje, ale
nie zawiera ju¿ najprawdopodobniej m¹droci Platona czy Pitagorasa, lecz
Ewangeliê jako prawdziw¹ filozofiê11. Filozof stanowi tu autentyczne ideowe
centrum przedstawienia ikonograficznego. Orantka i Dobry Pasterz ucieleniaj¹ ideê powrotu do utraconego raju, który zosta³ zwrócony ludzkoci przez
Chrystusa. Wydobywaj¹c na wiat³o dzienne przes³ania ukryte w przywo³anych wy¿ej sarkofagach, Friedrich Gerke przesuwa punkt ciê¿koci na przedstawienie filozofa i nawi¹zuje do myli Tertulliana, zawartej w jego Apologetyku, o chrzecijañstwie jako prawdziwej filozofii, w której licz¹ siê nie pragnienie s³awy, lecz zbawienie, nie s³owa, lecz czyny i prawda12.
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 11.
Zob. J 10, 11. „Christus ist in der Kunst des 3. Jahrhunderts immer in die Gestalt des Guten
Hirten verkleidet” – F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, s. 6.
9
Zob. F. van der Meer, Die Ursprünge, s. 51. Zaczerpniêty z symboliki pogañskiej bukoliczny motyw z pochodz¹cej z koñca III wieku p³yty nagrobnej z katakumb Domitylii przy Via Ardeatina w Rzymie stanowi swego rodzaju logo Katechizmu Kocio³a Katolickiego, wydanego w 1992
roku staraniem Jana Paw³a II. Widoczny jest tu Chrystus Dobry Pasterz, który swoim autorytetem
(laska) prowadzi i strze¿e swoich wiernych (owca), przyci¹ga ich melodyjn¹ symfoni¹ prawdy (flet)
oraz pozwala im spocz¹æ w cieniu «drzewa ¿ycia», swego odkupieñczego Krzy¿a, który otwiera na
nowo raj  Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 1994, s. 4.
10
Zob. F. van der Meer, Die Ursprünge, s. 19, fig. 3-4.
11
Zob. tam¿e, s. 52.
12
Po przeprowadzeniu mia¿d¿¹cej krytyki poszczególnych nurtów filozoficznych staro¿ytnoci i pogl¹dów ich przedstawicieli, Tertulian konkluduje: Quid ideo simile philosophus et christianus, Graeciae discipulus et Coeli, famae negotiator et salutis, verborum et factorum operator, rerum aedificator et destructor, interpolator erroris et integrator veritatis, furator ejus et custos” –
Tertullianus, Apologeticus adversus gentes pro christianis, 46, PL 1, 514.
7
8

1. Sarkofag wczesnochrzecijañski z postaciami Dobrego Pasterza, orantki i filozofa. Watykan, Museo Pio-Cristiano
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2. Sarkofag wczesnochrzecijañski ze scen¹ z ksiêgi proroka Jonasza. Rzym, Koció³ Santa Maria Antiqua
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Pierwsze obrazy Chrystusa w sztuce wczesnochrzecijañskiej siêgaj¹
III wieku, bêd¹cego dla Cesarstwa Rzymskiego okresem, w którym wyst¹pi³y pierwsze oznaki maj¹cego nadejæ upadku. W 180 roku po Chr. dobieg³o
koñca panowanie Marka Aureliusza  filozofa na tronie, bêd¹cego w opinii
potomnych wzorem cnót, w³aciwych idealnemu w³adcy i prawemu cz³owiekowi13. Kolejni rz¹dcy rzymskiego imperium panowali w czasach pog³êbiaj¹cego siê kryzysu, wywo³anego przez czynniki wewnêtrzne i zewnêtrzne. Zachowuj¹c niezbêdn¹ ostro¿noæ w ocenie ich panowania, zawartej w dzie³ach
wspó³czesnych im rzymskich historyków, nie sposób jednak nie zauwa¿yæ
pog³êbiaj¹cej siê dekadencji na szczytach w³adzy w Cesarstwie Rzymskim,
której przyk³adem s¹ takie postacie jak Kommodus, Karakalla, a zw³aszcza
Heliogabal, panuj¹cy w latach 218–222. Do czasów tego ostatniego odnosz¹
siê s³ynne s³owa z Irydiona Zygmunta Krasiñskiego: Ju¿ siê ma pod koniec
staro¿ytnemu wiatu  wszystko, co w nim ¿y³o, psuje siê, rozprzêga i szaleje
 Bogowie i ludzie szalej¹14. Najazdy barbarzyñców, g³ód i zarazy, dziesi¹tkuj¹ce ówczesn¹ populacjê, to zjawiska wywo³uj¹ce falê pesymizmu i bezradnoci. Za czasów panowania Decjusza (249–251) dosz³o do kolejnych
przeladowañ chrzecijan, obejmuj¹cych tym razem ca³e imperium. Przewiadczenie o nieuchronnoci mierci i pragnienie ucieczki z tego wiata daj¹
siê zauwa¿yæ z ca³¹ wyrazistoci¹ w refleksji ówczesnych chrzecijañskich
autorów. Patriam nostram paradisum computamus  napisze w. Cyprian
z Kartaginy w Liber de mortalitate15.
W tym z³o¿onym kontekcie zarówno w sepulkralnej sztuce pogañskiej,
jak i wczesnochrzecijañskiej mo¿na zauwa¿yæ pojawienie siê motywu filozofa umieszczonego w kontekcie idei mierci. D³uga broda, w³osy na g³owie
w nie³adzie, odkryta pier i nerwowy wyraz twarzy to cechy charakterystyczne myliciela, który filozofuje ze wiadomoci¹, ¿e mieræ siedzi mu na karku16. Próbuj¹c umiejscowiæ tak ukazanego filozofa w którym z nurtów staro¿ytnej myli, z pewnoci¹ odnajdziemy go wród cyników. Ci wêdrowni
aposto³owie filozofii (J. Ratzinger) cieszyli siê ogromn¹ popularnoci¹
w staro¿ytnej Grecji, przyci¹gaj¹c s³uchaczy nie tylko g³oszon¹ doktryn¹, lecz
równie¿ sposobem ¿ycia, nastawionym czêsto na szokowanie opinii publicznej. Dla Diogenesa Laertiosa cynizm jest szko³¹ filozoficzn¹, choæ autor ¯yZob. A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich. Kalendarium Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2001, s. 206-219.
14
Z. Krasiñski, Nie-Boska komedia. Irydion, Poznañ 2002, s. 115; A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich, s. 323.
15
Zob. Cyprianus Carthaginensis, Liber de mortalitate, 26, PL 4, 601; zob. F. Gerke, Christus
in der spätantiken Plastik, s. 5-6.
16
Zob. F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, s. 6; J. Ratzinger, Prawda, s. 12.
13
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wotów i pogl¹dów s³ynnych filozofów zaznacza jednoczenie, ¿e niektórzy
z jemu wspó³czesnych uwa¿aj¹ cyników za g³osicieli pewnego sposobu ¿ycia17. Praktykowanie ¿ycia cynickiego (kynikós bios) sta³o siê w Cesarstwie
Rzymskim zjawiskiem prawdziwie masowym, a by³y nim zainteresowane
zw³aszcza najubo¿sze warstwy spo³eczne, co sprawi³o, ¿e historycy staro¿ytnoci okrelili je mianem filozofii greckiego proletariatu18. Cesarz Julian,
zwany Apostat¹ (361–363), stawia cyników z IV wieku na równi z chrzecijanami wyrzekaj¹cymi siê wiata i, choæ wyra¿a siê o nich pogardliwie, to
jednak  jak twierdzi Giovanni Reale  w porównaniu tym zawar³ g³êbok¹
prawdê, poniewa¿ ich d¹¿enia pokrywa³y siê z tym, czego szukali wschodni
chrzecijañscy anachoreci i zachodni mnisi19.
Dziêki Diogenesowi Laertiosowi znamy nie tylko doktrynê cyników, lecz
równie¿ szereg elementów biografii najbardziej znanych przedstawicieli ich
szko³y. Pe³ne ironii i pogardy dla uznanych norm i autorytetów stwierdzenia
oraz gesty Antystenesa, a zw³aszcza Diogenesa z Synopy, wesz³y na trwa³e
do europejskiej tradycji kulturowej20. Diogenes jako Sokrates szalony
w towarzystwie psa, w sk¹pym stroju, z kijem i miseczk¹ w rêce, jest jednym
z najbardziej znanych obrazów filozofa w staro¿ytnej ikonografii21.
Chrzecijañskie sarkofagi z III wieku po Chr. nawi¹zuj¹ do tego powszechnie znanego staro¿ytnym przedstawienia filozofa. Tym jednak, co odró¿nia pogañskiego zwolennika ¿ycia cynickiego od filozofa w ikonografii
chrzecijañskiej, jest przekonanie tego ostatniego, ¿e reprezentuje prawdziw¹
filozofiê, poniewa¿ zna tajemnicê mierci, a na trzymanym przez niego zwoju zapisane zosta³o objawienie prawdziwego raju22. Stoj¹cy obok pasterz jest
tym, który prowadzi do niego zmar³ych, a orantka unosi rêce w modlitewnym
gecie ku ratuj¹cemu ludzkoæ Chrystusowi. Jak twierdzi Friedrich Gerke, tak
ukazana chrzecijañska idea drogi do raju nie opiera siê na przekazie biblijnym, lecz na ogólnie znanej symbolice zaczerpniêtej z kultury pogañskiej23.
17
Zob. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, t³um. I. Kroñska, K. Leniak,
W. Olszewski, Warszawa 1984, s. 365.
18
Zob. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. IV, Szko³y epoki Cesarstwa, t³um. E. I. Zieliñski, Lublin 1999, s. 254-255.
19
Zob. tam¿e, s. 261.
20
Zob. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, s. 330-332.
21
Gdy raz zobaczy³ dzieci¹tko, które pi³o wodê z rêki, wyrzuci³ z torby kubek mówi¹c:
«Dziecko przecignê³o mnie w sztuce ograniczania potrzeb ¿yciowych». Wyrzuci³ te¿ miseczkê,
kiedy zobaczy³, ¿e dziecko, zbiwszy naczynko, jad³o soczewicê z do³ka wy¿³obionego w chlebie
 tam¿e, s. 329; zob. równie¿ s. 327, 342; G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. III, Systemy
epoki hellenistycznej, t³um. E.I. Zieliñski, Lublin 1999, s. 40.
22
Zob. F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, s. 6.
23
Zob. tam¿e.
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Gdzie w takim razie nale¿y szukaæ Chrystusa? Jak ju¿ wspomniano, w sztuce
chrzecijañskiej III wieku Zbawiciel wystêpuje pod postaci¹ Dobrego Pasterza, która nawi¹zuje do motywów bukolicznych, obecnych w literaturze
i sztuce pogan. Brak w nim nawi¹zania do objawienia biblijnego i dlatego
Friedrich Gerke, a za nim Joseph Ratzinger mog¹ stwierdziæ, co nastêpuje:
W centrum najstarszych chrzecijañskich kompozycji nie stoi wiat Biblii
i wiêtych historii, lecz filozof jako prawzór (Urbild) homo christianus, któremu poprzez Ewangeliê objawi³ siê prawdziwy raj24.
Ukierunkowanie ikonografii na postaæ Chrystusa mo¿na zauwa¿yæ od
po³owy III wieku, czyli w okresie odpowiadaj¹cym panowaniu cesarza Galiena (253–268)25. Wspomniany ju¿ rzymski sarkofag z Santa Maria Antiqua,
obok tradycyjnych, zawiera nowe, biblijne motywy. Bogato dekorowane sceny nawi¹zuj¹ do pogañskiej symboliki, nowoæ stanowi jednak starotestamentalny epizod uratowania proroka Jonasza, wiadcz¹cy o tym, ¿e zawartoæ
trzymanego przez filozofa zwoju stanowi¹ nie s³owa, lecz fakty, a zestawienie tej biblijnej sceny z umieszczon¹ obok orantk¹ jest wskazaniem na moc
modlitwy o wybawienie od mierci26. Nowoæ stanowi równie¿ scena chrztu
Jezusa w Jordanie, umieszczona w s¹siedztwie Dobrego Pasterza. Sakrament
chrztu, który przyj¹³ zmar³y i pochowany w sarkofagu chrzecijanin, jest w niej
ukazany jako ratunek od mierci. Pojawiaj¹ce siê czêsto w sztuce wczesnochrzecijañskiej biblijne motywy, takie jak Noe, Jonasz, Daniel w jaskini
lwów, Zuzanna czy trzej m³odzieñcy w piecu ognistym, wskazuj¹ w gruncie
rzeczy na to samo, co kryje siê pod postaci¹ orantki, czyli na wys³uchan¹
modlitwê w godzinie próby, jak¹ stanowi perspektywa mierci. Jak twierdzi
Friedrich Gerke, te starotestamentalne facta nie s¹ niczym innym jak paradygmatami prawdziwej filozofii, a chrzest Jezusa w Jordanie ukazany jest jako
symbol narodzin do prawdziwego ¿ycia, które nie zazna mierci27.
W tym nowym kontekcie pojawiaj¹ siê pierwsze obrazy Chrystusa. Mo¿emy je odnaleæ w ikonograficznych przedstawieniach ukazuj¹cych ewangeliczn¹ scenê wskrzeszenia £azarza. Ich wiod¹cym przes³aniem jest prawda
o zmartwychwstaniu cia³a. Chrystus pojawia siê w nich jako dzia³aj¹cy
w pierwszej osobie, a nie jako Ten, na którego wskazuj¹ s³owa z trzymanego
przez filozofa zwoju28. Sarkofag dziecka w muzeum w Palazzo dei Conservatori na rzymskim Kapitolu jest przyk³adem tych znacz¹cych zmian, jakie do24
25
26
27
28

Zob. tam¿e, s. 7; J. Ratzinger, Prawda, s. 12.
Zob. F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, s. 5, 7.
Zob. tam¿e, s. 7.
Zob. tam¿e.
Zob. tam¿e, s. 8.
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kona³y siê w sztuce wczesnochrzecijañskiej. Obok sceny wskrzeszenia £azarza znajduje siê grupa uczniów i uczennic, skupiona wokó³ nauczaj¹cego
filozofa. Jego postaæ mo¿na zauwa¿yæ ju¿ w scenie wskrzeszenia £azarza,
gdzie trzyma zwój i ukazany jest w momencie przywracania do ¿ycia swojego przyjaciela. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mamy tu do czynienia z Chrystusem, który dokonuje cudu. W scenie nauczania filozof rozwija ksiêgê, choæ
nie s³owa i symbole wysuwaj¹ siê na pierwszy plan, lecz m¹droæ poparta
czynem, jakim by³o wskrzeszenie zmar³ego do ¿ycia. W odró¿nieniu od starca-cynika Chrystus-filozof jest ukazany jako m³odzieniec ubrany w d³ugie
i zadbane szaty (pallium) oraz sanda³y. Jedyn¹ pozosta³oci¹ po jego cynickim pierwowzorze jest zwój Ewangelii. W drugiej rêce Chrystus dzier¿y laskê aposto³ów, z której korzysta przy wskrzeszaniu zmar³ych. Tak ukazany
Zbawiciel nie jest jednak jedynym motywem, na jaki mo¿na natrafiæ u zarania sztuki chrzecijañskiej.
Pochodz¹ce z pocz¹tku IV wieku fragmenty sarkofagu w rzymskim Museo Nazionale ukazuj¹ Chrystusa wed³ug ikonograficznego pierwowzoru, nawi¹zuj¹cego do wêdrownych g³osicieli ¿ycia cynickiego29. Nacisk po³o¿ony
na sceny zaczerpniête z Ewangelii sprawia, ¿e na dalszy plan schodzi problematyka czysto filozoficzna, a wyakcentowane zostaj¹ czyny Chrystusa, przyjaciela ubogich, ich uzdrowiciela i nauczyciela t³umów. Ten Chrystus z Kazania na Górze (il. 3) nawi¹zuje swym wygl¹dem do cyników, a wiadcz¹ o tym
jego ubiór i wygl¹d, które przywo³uj¹ Izajaszowe s³owa z Czwartej Pieni
S³ugi Pañskiego: Nie mia³ On wdziêku ani te¿ blasku, aby na Niego popatrzeæ,
ani wygl¹du, by siê nam podoba³30.
Zdaniem Friedricha Gerkego fragmenty sarkofagu z Museo Nazionale
zawieraj¹ najstarsze obrazy Chrystusa w sztuce europejskiej31. Ich pierwowzorem jest filozof cynicki widoczny w III wieku zarówno na sarkofagach pogan, jak i chrzecijan. Jego obecnoæ podyktowana jest ideowym przes³aniem
ówczesnej sztuki sepulkralnej, a jest nim idea prawdziwej filozofii, daj¹cej
niemiertelnoæ. W tym kontekcie nale¿y umiejscowiæ przeanalizowany wy¿ej nowotestamentalny motyw wskrzeszenia £azarza, widoczny na sarkofagu
w muzeum na Kapitolu. Na prze³omie III i IV wieku, obok tradycyjnych symboli wyra¿aj¹cych ideê ratunku od mierci (Dobry Pasterz), w ikonografii
Chrystusa pojawia siê zainteresowanie Jego czynami ukazanymi w Ewangeliach. Owocem tej tendencji, widocznej w okresie bezporednio poprzedzaj¹29
30
31

Zob. tam¿e, s. 9.
Zob. tam¿e, s. 10; Iz 53, 2.
Zob. tam¿e, s. 11.
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3. Chrystus z Kazania na górze. Rzym, Museo Nazionale
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cym prze³om konstantyñski, jest Christus philosophicus, dla którego pierwowzorem jest powszechnie znany obraz wêdrownego aposto³a m¹droci, prowadz¹cego ¿ycie na wzór Antystenesa i Diogenesa z Synopy32.

II. PRZES£ANIE

Siêgaj¹c do uwag Friedricha Gerkego, kardyna³ Joseph Ratzinger mówi
o stopieniu filozofii i chrzecijañstwa w obliczu pytania o mieræ, widocznym
w przedstawieniach cynickiego filozofa w chrzecijañskiej sztuce sepulkralnej33. Przejcie od obrazu filozofa do obrazu samego Chrystusa nie jest  zdaniem kardyna³a  podyktowane chêci¹ przedstawienia Jego wygl¹du, lecz ma
na celu ukazanie, ¿e Jezus jest doskona³ym filozofem, odpowiadaj¹cym na
pytanie o sens w obliczu mierci34. Trudno w tym miejscu nie zauwa¿yæ za
Ratzingerem, ¿e pytanie to zbli¿a do siebie przes³anie sztuki wczesnochrzecijañskiej i refleksjê apologetów, którzy, jak w. Justyn mêczennik, okrelali
chrzecijañstwo mianem prawdziwej filozofii35. Doktor honoris causa wypowiada te s³owa, zaznaczaj¹c, i¿ ma wiadomoæ, ¿e w uszach wspó³czesnych
s³uchaczy zabrzmi¹ byæ mo¿e abstrakcyjnie36. Wêdrowny filozof cynicki, spotykany na placach i ulicach staro¿ytnego wiata, którego podobiznê umieszczano na sarkofagach chrzecijan, pomaga³ zrozumieæ zasadnicze przes³anie
Chrystusa i Ewangelii, zw³aszcza w czasach niepewnoci i zachwiania sensu
¿ycia.
Uzasadniaj¹c otwieraj¹c¹ wyk³ad refleksjê na temat obrazów Chrystusa
w sztuce wczesnochrzecijañskiej, kardyna³ Ratzinger wybiega myl¹ ku
wspó³czesnym filozofom i teologom: Dla naszego pytania o relacjê wiary
Zob. tam¿e.
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 12.
34
Zob. tam¿e, s. 13.
35
Zob. tam¿e. W katechezie powiêconej w. Justynowi, wyg³oszonej podczas audiencji generalnej na placu w. Piotra w dniu 21 marca 2007 roku, Benedykt XVI powróci³ do tego tematu
i stwierdzi³: ( ) Justyn, chocia¿ wykazuje sprzecznoci w filozofii greckiej, wszelk¹ prawdê filozoficzn¹ wi¹¿e zdecydowanie z Logosem, motywuj¹c z racjonalnego punktu widzenia szczególne
«roszczenie» religii chrzecijañskiej do prawdy i uniwersalnoci. Jeli Stary Testament wskazuje
na Chrystusa  tak jak znak wskazuje na rzeczywistoæ, do której siê odnosi  to i filozofia grecka
d¹¿y do Chrystusa i Ewangelii, tak jak czêæ d¹¿y do z³¹czenia siê z ca³oci¹. Justyn mówi tak¿e,
¿e te dwie rzeczywistoci, Stary Testament i filozofia grecka, s¹ jak dwie drogi wiod¹ce do Chrystusa, do Logosu. Dlatego filozofia grecka nie mo¿e zanegowaæ prawdy Ewangelii, a chrzecijanie
mog¹ z niej czerpaæ z ufnoci¹, jak z w³asnego dziedzictwa  Benedykt XVI, Ojcowie Kocio³a.
Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, Poznañ 2008, s. 24.
36
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 13.
32
33
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i filozofii ma to o tyle znaczenie, o ile dziêki temu fachowym filozofom i teologom zostanie ponownie przypomniane, czego  ponad wszelk¹ ich uczonoci¹
 ostatecznie siê od nich oczekuje: odpowiedzi na wielkie pytania ¿ycia; odpowiedzi na pytanie: na czym w³aciwie polega bycie cz³owiekiem? Jak je
prze¿ywaæ, by siê powiod³o?”37.
Uwa¿ny s³uchacz lub czytelnik tekstu wyk³adu z pewnoci¹ zauwa¿y, ¿e
w jego pierwszej czêci, powiêconej zagadnieniu jednoci filozofii i teologii
we wczesnym chrzecijañstwie, przys³ówek abstrakcyjnie pojawia siê dwukrotnie, za ka¿dym razem, gdy mowa o dzisiejszej recepcji tego zagadnienia.
Kardyna³ Ratzinger jest wiadom, ¿e dla wspó³czesnego cz³owieka postawienie znaku równoci pomiêdzy chrzecijañstwem i filozofi¹ jest obarczone
istotnymi trudnociami. Ich ród³em jest przede wszystkim ogromny dystans
czasowy, jaki dzieli nas od Kocio³a pierwszych wieków, a co za tym idzie
ró¿nica w postrzeganiu zwi¹zków, jakie zachodz¹ pomiêdzy chrzecijañstwem
i filozofi¹ w jej historycznym rozwoju. Jak twierdzi Joseph Ratzinger: Identyfikacja chrzecijañstwa i filozofii by³a mo¿liwa dziêki specyficznemu rozumieniu tej ostatniej, stopniowo poddawanemu krytyce przez mylicieli chrzecijañskich i ostatecznie zarzuconemu w XIII wieku38. Od pónego redniowiecza
filozofia jest pojmowana jako poszukiwanie przez czysty rozum odpowiedzi
na ostateczne pytania rzeczywistoci, natomiast teologia to wiara szukaj¹ca
zrozumienia39. Choæ rozdzielenie obu dyscyplin zosta³o zapocz¹tkowane przez
w. Tomasza z Akwinu, to jednak  zdaniem Ratzingera  podzia³ na porz¹dek tego, co naturalne, i tego, co ponadnaturalne, wyst¹pi³ z ca³¹ ostroci¹
dopiero w czasach nowo¿ytnych, g³ównie za spraw¹ wyk³adni, jak¹ dano
w tym okresie jego spucinie40.
Nowo¿ytnoæ up³ywa pod znakiem rozejcia siê dróg filozofii, przyporz¹dkowanej czystemu rozumowi, i teologii, która pozostaje podporz¹dkowana wierze. Ze strony przedstawicieli filozofii negacja zwi¹zku z teologi¹ ma
za podstawê heideggerowskie przekonanie, ¿e istot¹ tej pierwszej jest stawianie pytañ, a wiêc niedorzecznoci¹ jest filozofia chrzecijañska, poniewa¿
pytanie filozoficzne jest dla teologii g³upstwem41. Sprzeciw teologii wobec
filozofii ma d³ug¹, siêgaj¹c¹ Tertuliana, tradycjê autorów redniowiecznych,
takich jak chocia¿by cytowany przez Ratzingera w. Bonawentura, a tak¿e
nowo¿ytnych, których listê otwiera Marcin Luter. Tendencje antyfilozoficzne
37
38
39
40
41

Zob. tam¿e, s. 14.
Tam¿e, s. 15.
Zob. tam¿e.
Zob. tam¿e, s. 15-16.
Zob. tam¿e.
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w obrêbie jego teologii przybieraj¹ formê wrêcz apokaliptyczn¹: Przeciwstawienie usprawiedliwienia z uczynków i usprawiedliwienia z ³aski, które wed³ug Lutra przedstawia liniê graniczn¹ miêdzy Chrystusem i Antychrystem,
staje siê dla niego identyczne z przeciwstawieniem filozofii i mylenia opartego na s³owie Biblii42. Nowym przejawem tego protestu przeciwko filozofii
w teologii sta³ siê sprzeciw wobec analogia entis, widoczny w twórczoci
Karla Bartha43. Mimo ¿e w ten sposób wydaje siê zamykaæ jakakolwiek droga kontaktu pomiêdzy filozofi¹ i teologi¹, nie mo¿na  zdaniem Josepha Ratzingera  pozostawaæ na d³u¿sz¹ metê w sytuacji braku jakiegokolwiek spotkania, tym bardziej ¿e ju¿ od staro¿ytnoci filozofiê ubogaca³ dialog z tradycj¹ religijn¹, bez którego zamiera³a44. W rzeczywistoci ani Luter, ani Barth
nie byli w stanie zerwaæ z myleniem i dziedzictwem filozoficznym, a historia
ewangelickiej teologii jest nie mniej ukszta³towana przez wymianê z filozofi¹
ni¿ historia teologii katolickiej45.
Bli¿sze spojrzenie na zarysowany wy¿ej problem ka¿e kardyna³owi Ratzingerowi stwierdziæ, ¿e ró¿nego rodzaju sprzeciwy wobec filozofii, z jakimi mamy do czynienia pocz¹wszy od Lutra, sprowadzaj¹ siê do odrzucenia
metafizyki w wydaniu Platona i Arystotelesa46. Znane s¹ gwa³towne diatryby
Lutra, wymierzone przeciwko Arystotelesowi, nazywanemu b³aznem, który
Zob. tam¿e, s. 18.
Wprowadzenie analogii do jêzyka teologicznego da³o Tomaszowi z Akwinu skuteczny instrument teologicznej argumentacji i umo¿liwi³o mu opisywanie doskona³oci Boga za pomoc¹
narzêdzi filozofii naturalnej i metafizyki. W XX wieku Karl Barth przeciwstawia siê innemu poznaniu Boga poza tym, które daje nam objawienie i wiara, i st¹d gwa³townie atakuje katolick¹ naukê o analogii bytu. Atak ten prowadzony jest z pozycji teocentryzmu i eschatologizmu, dla których inspiracjê stanowi³a doktryna Lutra i Kalwina. Dla Bartha Bóg jest bytem absolutnym i transcendentnym w stosunku do wiata i st¹d pomiêdzy Nim i stworzeniami istnieje nieskoñczona
ró¿nica jakociowa. Wszelkie próby wyjanienia, kim jest Bóg, skazane s¹ na niepowodzenie i dlatego analogia pomiêdzy Bogiem i stworzeniami jest nieprzydatna. Zak³ada ona, ¿e dziêki wzajemnemu podobieñstwu tego, co istnieje, i prowadz¹c wnioskowanie, w którym punktem wyjcia s¹
stworzenia, mo¿na wypowiadaæ s¹dy o Bogu. Tak skonstruowana teologia jest, zdaniem Bartha,
tworem Antychrysta. To Bóg nawi¹zuje kontakt ze stworzeniem, objawiaj¹c siebie w sposób ukazuj¹cy niemo¿liwoæ Jego poznania. Tak rozumiane spotkanie z Bogiem realizuje siê na drodze
kryzysu, ludzkiej bezsilnoci i paradoksu (teologia kryzysu i teologia paradoksu), które maj¹ wydwiêk dialektyczny. Bóg jednak nieskoñczenie przewy¿sza wszystko, co mo¿emy o Nim pomyleæ, i st¹d Barth myli siê, s¹dz¹c, ¿e w katolickiej nauce o analogia entis nastêpuje Jego podporz¹dkowanie do rodzajowego pojêcia bytu  zob. G. DOnofrio, Historia teologii, t. II, Epoka
redniowieczna, t³um. W. Szymona, Kraków 2005, s. 390-391; É. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie
do filozofii w. Tomasza z Akwinu, t³um. J. Ryba³t, Warszawa 1998, s. 129-148; B. Miko³ajczak,
Analogia (w teologii), EK, t. I, Lublin 1989, kol. 506; W. Dymny, Barth Karl, EK, t. II, Lublin
1989, kol. 70.
44
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 19-20.
45
Tam¿e.
46
Zob. tam¿e.
42
43
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wprowadzi³ Koció³ w b³¹d47. Rezygnacja z ontologii niesie jednak ze sob¹
ryzyko zaprzestania mylenia o Bogu, a tam, gdzie nie stawia siê ju¿ pytania
o pocz¹tek i cel ca³oci, zaniedbane zostaje w³aciwe pytanie filozofii48.
Za postawion¹ diagnoz¹ sytuacji powinno iæ szukanie rozwi¹zañ i dlatego Joseph Ratzinger decyduje siê na prze³amanie zarysowanej wy¿ej aporii
i zaproponowanie w³asnego ujêcia nowego zwi¹zku pomiêdzy filozofi¹ i teologi¹ poprzez danie odpowiedzi na dwa pytania. Brzmi¹ one nastêpuj¹co:
w jakim sensie wiara potrzebuje filozofii? i w jaki sposób filozofia otwiera siê
na wiarê i od wewn¹trz nakierowuje na dialog z jej przes³aniem?49. Odpowied zostaje naszkicowana na trzech poziomach – ograniczymy siê do zaprezentowania pierwszego jako bezporednio zwi¹zanego z interesuj¹cym nas
przes³aniem sztuki wczesnochrzecijañskiej.
Pytanie o mieræ zbli¿a do siebie filozofiê i teologiê, a wiadcz¹ o tym
miêdzy innymi motywy pojawiaj¹ce siê w sztuce sepulkralnej III wieku po
Chr. Joseph Ratzinger okrela je mianem pytania pierwotnego, które poci¹ga
za sob¹ szereg innych50. Cz³owiek w obliczu mierci pyta o pocz¹tek i cel,
czyli sk¹d przychodzi i dok¹d zd¹¿a. mieræ jest pytaniem, którego ostatecznie nie sposób zag³uszyæ, tkwi¹cym w cz³owieku jak metafizyczna zadra51. A¿
dot¹d obracamy siê w krêgu filozofii, choæ  jak zaznacza kardyna³ Ratzinger
 dla cz³owieka myl¹cego jest równie¿ jasne, ¿e ca³kowitej i wyczerpuj¹cej
odpowiedzi na pytanie o mieræ udzieliæ mo¿e tylko ten, kto zna mieræ, bo
przeszed³ przez mieræ. Zachodz¹ca tu jednoæ filozofii i teologii polega
w gruncie rzeczy na zrozumia³ym zwi¹zku pytania z odpowiedzi¹. Odpowied wiary na pytanie o mieræ nie polega na roztaczaniu przed pytaj¹cym
bli¿ej nieokrelonych wizji zmartwychwstania umar³ych, lecz na zrozumieniu
bytu ludzkiego, co stawia ten zasadniczo teologiczny dyskurs na p³aszczynie filozoficznej52. Jak konkluduje kardyna³ Ratzinger: Ów dialog ludzkiego
mylenia z przes³ankami wnoszonymi przez wiarê bêdzie inaczej wygl¹da³
Zob. A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Filozofia moralnoci od czasów Homera do XX wieku, t³um. A. Chmielewski, Warszawa 2000, s. 168.
48
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 22. Postulaty pod adresem teologów i filozofów, które Joseph
Ratzinger formu³uje na podstawie tego stwierdzenia, brzmi¹ nastêpuj¹co: Chocia¿ zarówno w historii, jak i dzi sprzeciw wobec filozofii w teologii chce byæ w du¿ym stopniu jedynie sprzeciwem
wobec metafizyki i nie zamierza ca³kowicie eliminowaæ filozofii, to jednak zw³aszcza teolog nie
powinien ich od siebie oddzielaæ. I odwrotnie, filozof, który prowadzi naprawdê gruntowne badania, nie mo¿e uwalniaæ siê od ostrza pytania o Boga, pytania o podstawê i cel bytu w ogóle 
tam¿e.
49
Zob. tam¿e, s. 23.
50
Zob. tam¿e.
51
Tam¿e.
52
Zob. tam¿e, s. 24.
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tam, gdzie prowadzi siê go jako dialog cile filozoficzny, a inaczej tam, gdzie
pomylany jest jako dialog zasadniczo teologiczny. Ale w obu wypadkach musi
siê on opieraæ na wzajemnoci. Ostatecznie ¿adna ze stron nie mo¿e ca³kowicie obejæ siê bez drugiej53. Wydaje siê, ¿e stwierdzenie to mo¿e sprawiæ, ¿e
mniej abstrakcyjny wyda siê postulowany przez wczesnochrzecijañsk¹ sztukê zwi¹zek wiary i filozofii, a filozof cynicki na sarkofagach tych, którzy ¿yli
chrzecijañsk¹ nadziej¹ w odleg³ych czasach Heliogabala, Decjusza czy Galiena, nie bêdzie przypadkowym przybyszem, który zab³¹ka³ siê poród marmurowych girland i fryzów, lecz znakiem prawdy, do której warto wróciæ
równie¿ dzisiaj.
SUMMARY
The article consists of a discussion about selected issues which were taken up in Cardinal
Ratzinger’s lecture, Faith, Philosophy and Theology. The lecture was delivered by the Cardinal in
1984 on the occasion of receiving an honorary doctorate from the College of St. Thomas in St.
Paul, Minnesota. In his lecture, Joseph Ratzinger refers to the first images of Christ that can be
seen on the sarcophagi which date from the early centuries of the Church (the Good Shepherd, the
Philosopher, etc.). According to Ratzinger, these depictions constitute an attempt to provide
a Christian reply to questions about the sense of death. Today, this issue can bring theology and
philosophy together and assist in the search for a new rationale.

Key words:
Joseph Ratzinger, Benedict XVI, early Christian art, sense of death
53

Tam¿e, s. 25.
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ZDZIS£AW KROPLEWSKI
Uniwersytet Szczeciñski
Wydzia³ Teologiczny
Katedra Pedagogiki i Psychologii

Racjonalnoæ procesu argumentacji teologicznej
Rationality of theological argumentation

Jednym z intryguj¹cych problemów dotycz¹cych mylenia religijnego jest
sprawa racjonalnoci przeprowadzanych analiz w ramach religii1. Wród ró¿nych religii, to g³ównie chrzecijañstwo pretenduje do bycia religi¹ racjonaln¹, z jasno u³o¿on¹ struktur¹ prawd, z racjonalnie wyjanionymi i podanymi
do wierzenia zasadami. St¹d te¿ w chrzecijañstwie istnieje tendencja do systematyzowania prawd religijnych w spójny, niesprzeczny system. Ludzie
wyznaj¹cy chrzecijañstwo s¹ w³aciwie zobligowani do tego, ¿eby swój system przekonañ religijnych sprawdzaæ pod wzglêdem niesprzecznoci i racjo1
Artyku³ ten jest prób¹ podsumowania moich badañ dotycz¹cych kognitywnej koncepcji racjonalnoci rozumowania religijnego, która tu jest przedstawiona w perspektywie argumentacji teologicznej: por. Z. Kroplewski, Racjonalnoæ rozumowania religijnego. Model poznawczy, Poznañ
2002, Wydawnictwo Humaniora oraz ten¿e, Rola czynnika afektywnego w rozumowaniu religijnym
w aspekcie racjonalnoci, Studia Koszaliñsko-Ko³obrzeskie, 7, 2002, s. 283-302; ten¿e, Racjonalnoæ przekonañ religijnych, w: Religie w dobie pluralizmu i dialogu; red. A. Wañka, Szczecin
2004, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Szczeciñskiego, s. 15-40; ten¿e, Problem racjonalnoci
religii, Studia Koszaliñsko-Ko³obrzeskie, 9, 2004, s. 159-172; ten¿e, Cz³owiek istot¹ racjonaln¹? Spojrzenie filozoficzno-psychologiczne, w: Cz³owiek miêdzy losem a wyborem. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Ksiêdzu W³adys³awowi Szewczykowi, red. M. Dro¿d¿, Tarnów 2006, Wydawnictwo Byblos, s. 67-76; ten¿e, Warunki racjonalnoci argumentacji wewn¹trzreligijnej. Próba systematyzacji, w: Scio cui credidi, Ksiêga pami¹tkowa ku czci Ksiêdza Profesora Mariana Ruseckiego
w 65. rocznicê urodzin, red. I. S. Ledwoñ, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak, Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, s. 1165-1180. W przypisach nie bêdê siê bezporednio odnosi³ do
treci zawartych w wymienionych wy¿ej publikacjach  s¹ one bowiem podstaw¹ ca³ego syntetycznego opracowania.
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nalnoci. Nie wszyscy s¹ oczywicie zdolni i zmotywowani do takiego dzia³ania.
W niniejszym opracowaniu przedstawiam w sposób syntetyczny model
racjonalnoci argumentacji teologicznej, pokazuj¹c te czynniki, które wed³ug
mnie decyduj¹ o nadaniu temu procesowi cechy racjonalnoci lub te¿ nie albo
te¿ mówi¹ o odpowiednim nasyceniu racjonalnoci¹. Warto jasno zaznaczyæ,
¿e w przedstawionym opracowaniu nie chodzi mi o przeprowadzanie analiz
na temat racjonalnoci teologii jako nauki, lecz o model, który bêdzie przedstawia³ czynniki, które trzeba wzi¹æ pod uwagê przy ocenie racjonalnoci procesów rozumowych, które zachodz¹ podczas procesu argumentacji teologicznej. Warto zaznaczyæ, ¿e ujmujê argumentacjê teologiczn¹ jako proces, gdy¿
chodzi mi o rozumowanie, wnioskowanie i inne czynnoci umys³owe, a wiêc
proces umys³owy, który zachodzi u teologa rozwa¿aj¹cego prawdy religijne,
w które sam wierzy i próbuje je racjonalnie wyt³umaczyæ, udowodniæ. Chodzi wiêc o skonstruowanie z jednej strony modelu, który bêdzie móg³ zastosowaæ teolog dla oceny racjonalnoci swoich analiz, a z drugiej strony modelu, który bêd¹ mogli zastosowaæ inni, próbuj¹c oceniæ procesy umys³owe stosowane przez teologa.
Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e piszê o nadaniu cechy racjonalnoci stosowanym
procesom umys³owym, a nie o byciu racjonalnym. Racjonalnoæ bowiem rozumiem jako cechê arbitralnie nadan¹ danemu procesowi umys³owemu. Badacz racjonalnoci przyjmuje pewne kryteria, które wed³ug niego cz³owiek
lub stosowane przez niego umys³owe czynnoci musz¹ spe³niaæ, aby zostaæ
uznane za racjonalne. Natomiast jakie to bêd¹ kryteria, zw³aszcza czy bardziej, czy mniej restrykcyjne, zale¿y od decyzji badacza. Poni¿ej przedstawiam te kryteria, w dosyæ szerokiej perspektywie, które uwa¿am za wa¿ne
w ramach zbudowanego modelu.

I. PODSTAWOWY MODEL
Na pocz¹tek domaga siê wyjanienia pojêcie racjonalnoæ, które jest kluczowe dla niniejszego opracowania. Okrelenie, czym jest racjonalnoæ jest
zadaniem trudnym2. Nie wdaj¹c siê jednak w g³êbsze analizy na ten temat
(zawar³em je w innym opracowaniu), przez racjonalny bêdê rozumia³ proces
argumentacji, który spe³nia arbitralnie ustalone kryteria (na zasadzie zobiekDok³adne analizy dotycz¹ce rozumienia racjonalnoci mo¿na znaleæ w: Z. Kroplewski,
Racjonalnoæ rozumowania , s. 21-61.
2
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tywizowanej decyzji danego cz³owieka). Nie u¿ywam pojêcia racjonalnoæ
argumentacji w w¹skim normatywnym znaczeniu (spe³nianie podczas argumentacji normatywnych norm), chodzi mi o racjonalnoæ w szerszym znaczeniu. Gdyby chodzi³o mi o normatywn¹ racjonalnoæ, to wystarczy³oby spojrzeæ do podrêcznika z logiki formalnej i zaczerpn¹æ z niego formalne warunki, które powinien spe³niaæ proces argumentacji umys³owej i zastosowaæ je
do analiz teologicznych. Tego typu spojrzenie jest jednak zbyt w¹skie, bardzo sformalizowane, nie uwzglêdnia ca³ej z³o¿onoci funkcjonowania cz³owieka. W niniejszym opracowaniu chodzi o szersze spojrzenie, wkomponowane w ca³oæ aktywnoci cz³owieka, zw³aszcza w jego system uznawanych
przekonañ religijnych, wiedzy, stosowanych procedur umys³owych, a tak¿e
emocji czy te¿ prze¿ywanej religijnoci.
W przedstawionym przeze mnie modelu racjonalnoci procesu argumentacji teologicznej (por. schemat), który opiera siê na ogólniejszym modelu
rozumowania religijnego, staram siê uj¹æ wiele czynników, które wydaj¹ siê
byæ wa¿ne w perspektywie racjonalnoci. Dopiero ich pe³ne uwzglêdnienie
daje obraz z³o¿onoci zjawiska i zwraca te¿ uwagê na fakt, ¿e w ocenie racjonalnoci nie ma ocen zero-jedynkowych, czyli takich, w których dany proces
umys³owy lub dane zdanie z niego wynikaj¹ce jest racjonalne lub nie. Racjonalnoæ bowiem mo¿e byæ tak¿e stopniowalna.
W trakcie procesu argumentacji teologicznej, a wiêc takiego procesu umys³owego, którego przedmiotem s¹ zdania o treci religijnej, teologicznej, bior¹ udzia³ dwie grupy czynników: poznawcze i pozapoznawcze. Na schemacie
s¹ one przedstawione jako dwa bloki, miêdzy którymi istnieje sprzê¿enie
zwrotne, co oznacza, ¿e czynniki poznawcze i pozapoznawcze wzajemnie na
siebie oddzia³ywuj¹.
Do grupy czynników poznawczych zaliczam: regu³y rozumowania stosowane przez cz³owieka w trakcie procesu rozumowania (ka¿dy cz³owiek prowadz¹c analizy umys³owe stosuje bowiem jaki rodzaj logiki), doktrynê religijn¹ (czynnik pozapodmiotowy, gdy¿ s¹ to prawdy danej religii, prawdy teologiczne, które nie musz¹ byæ zawsze prawdami, z którymi dany teolog siê
identyfikuje, jest to wiêc obiektywna doktryna Kocio³a) oraz treæ akceptowanej wiary religijnej (czynnik podmiotowy, s¹ to te prawdy teologiczne,
z którymi dany teolog siê osobicie identyfikuje), a tak¿e proces odkodowania deskryptywnego znaczenia zawartego w doktrynie religijnej, a wiêc w treci zdañ teologicznych (ka¿dy teolog, prowadz¹c analizy, stara siê obiektywnie odkodowaæ znaczenie analizowanych przez siebie prawd).
Do grupy czynników pozapoznawczych zaliczam elementy afektywnoewaluatywne (zw³aszcza chodzi tu o emocje zwi¹zane z prze¿ywaniem wiary
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i jej ocen¹; teolog nie jest badaczem, który do rozwa¿anych prawd podchodzi
bezemocjonalnie, lecz uznaje je, akceptuje jako wa¿ne i istotne tak¿e dla niego samego) oraz proces odkodowania afektywnego znaczenia zawartego
w treci przes³anek (teolog odkodowuje znaczenie prawd teologicznych na zasadzie zaanga¿owania w ich akceptacjê; nie ma praktycznie mo¿liwoci neutralnego odkodowania prawd religijnych prze teologa, który uwa¿a siê za
wyznawcê danej religii). Ta grupa czynników pozapoznawczych mo¿e byæ
uznawana za najbardziej zak³ócaj¹c¹ uznanie argumentacji religijnej za racjonaln¹, gdy¿ s¹ to czynniki subiektywne, emocjonalne, które s¹ czêsto przedstawiane jako podwa¿aj¹ce obiektywnoæ i racjonalnoæ. St¹d te¿ swój model
tak staram siê skonstruowaæ, ¿eby zawiera³ on tak¿e odniesienie do procesów
emocjonalnych, które s¹ przecie¿ jedn¹ z istotnych czêci ¿ycia ludzkiego.
Nie mo¿na wiêc ich odsuwaæ poza margines rozwa¿añ o racjonalnoci.
Czynniki poznawcze s¹ w du¿ej mierze podporz¹dkowane logice. Logika
na schemacie jest umieszczona jako osobny blok, który jest w relacji zwrotnej z czynnikami poznawczymi. Oznacza to, ¿e stosowane przez cz³owieka
regu³y mylenia zale¿¹ od sposobów w³asnego mylenia. Cz³owiek nie musi
nawet wiadomie znaæ stosowanej logiki, ale to nie oznacza, ¿e rozumuj¹c,
nie stosuje regu³, które wiadcz¹ o u¿ywaniu jakiego rodzaju schematów
rozumowania, które mog¹ byæ skodyfikowane w system logiczny. Mo¿liwe
stosowane przez ludzi regu³y logiczne opisuj¹ podstawowe teorie logiki znane
w psychologii rozumowania, a wiêc: logika formalna lub umys³owa, teorie
modeli umys³owych, heurystyki lub schematy pragmatyczne. Im cz³owiek jest
bardziej wykszta³cony intelektualnie, tym stosuje bardziej dok³adne i uwiadamiane przez siebie regu³y rozumowania. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e teolog stara
siê byæ dok³adny i precyzyjny podczas swoich badañ naukowych, podczas procesów argumentacji. Bez wzglêdu na to, jaka jest wiadomoæ w³asnych procesów umys³owych u danego cz³owieka  teologa w trakcie procesu rozumowania, wyci¹gania wniosków, to cz³owiek i tak stosuje jakie konkretne regu³y
rozumowania, które doprowadzaj¹ go do wniosków teologicznych.
Jako osobny blok na schemacie umieci³em rodzaj indywidualnej religijnoci cz³owieka. Teolog, jak ka¿dy inny cz³owiek wierz¹cy, charakteryzuje
siê jakim rodzajem w³asnej religijnoci. Religijnoæ ta mo¿e siê tak¿e wyra¿aæ w sposobie podejcia do analiz teologicznych. Teolog jest te¿ nara¿ony
na to, ¿e jego religijnoæ bêdzie bardziej lub mniej dojrza³a, bardziej lub mniej
otwarta. W ramach tego bloku wyró¿niam wiêc sposoby prze¿ywania religijnoci przez cz³owieka (typ podmiotowej religijnoci, na przyk³ad religijnoæ
wewnêtrzna, zewnêtrzna i krytyczna) oraz sposób, w jaki dany cz³owiek uznaje przekonania religijne (zw³aszcza ich otwartoæ i zamkniêtoæ).
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II. PRZEKONANIA RELIGIJNE
Jednym z warunków podstawowych racjonalnoci procesów umys³owych
jest sposób akceptowania przekonañ. Jest to szczególnie istotne, gdy chodzi
o akceptacjê przekonañ religijnych ze wzglêdu na ich specyfikê i znaczenie
dla wyznawcy danej religii. Sposób uznawania przekonañ jest te¿ istotny dla
teologa, który z jednej strony akceptuje prawdy teologiczne, z drugiej strony
prowadz¹c dyskurs rozumowy musi je w jakim sensie podwa¿aæ i udowadniaæ ich prawdziwoæ i poprawnoæ. Tego typu sytuacja mo¿e prowadziæ do
swoistego rodzaju tendencyjnoci przeprowadzanych analiz i mo¿e byæ powodem zmniejszenia ich racjonalnoci.
Innym problemem jest fakt, ¿e niesprzecznoæ, a tak¿e zwi¹zana z ni¹
racjonalnoæ przekonañ religijnych mo¿e byæ oceniana z perspektywy wewn¹trzreligijnej lub zewn¹trzreligijnej. Wewnêtrzna niesprzecznoæ polega na
spójnoci i harmonizowaniu prawd miêdzy sob¹. Natomiast spójnoæ zewnêtrzna polega na zgodnoci religii (przekonañ religijnych) z wiedz¹ potoczn¹, naukow¹ i filozoficzn¹3. Teolog z jednej strony jest wyznawc¹ religii, wiêc
pilnuje jakby spójnoci wewn¹trz systemu prawd religijnych, które analizuje,
a z drugiej strony jako badacz pilnuje relacji logiczno-epistemologicznych
miêdzy prawdami religijnymi oraz prawdami z innych nauk czy te¿ wiedzy
potocznej. St¹d te¿ dla racjonalnoci procesu argumentacji teologicznej istnieje potrzeba sprawdzania przez teologa wewn¹trz i zewn¹trzreligijnej spójnoci zdañ, tez teologicznych.
Szczególnie w chrzecijañstwie istnieje tendencja do uzasadniania racjonalnoci uznawanych zdañ (przekonañ) religijnych, tez teologicznych, albo na
zasadzie wynikania rozumowego (czêsto natury logicznej) z innych zdañ, albo
na zasadzie ich pierwotnoci. Wród przekonañ rozró¿nia siê bowiem dwa ich
rodzaje: te, które wynikaj¹ z innych, oraz te, które s¹ pierwotne, przyjête jako
swoistego rodzaju aksjomaty, których nie trzeba wyprowadzaæ; one stanowi¹
fundament, bazê dla innych przekonañ. Oba te rodzaje przekonañ, je¿eli s¹
poprawnie przyjête, mog¹ spe³niaæ kryteria racjonalnoci. Ka¿de przekonanie
 je¿eli nie jest pierwotne  aby by³o racjonalne, musi byæ wyprowadzalne
poprzez jaki ³añcuch operacji umys³owych z przekonañ pierwotnych.
Dla modelu racjonalnoci wa¿ne jest okrelenie, jakie zdania w ramach
teologii mo¿na uznaæ za wiarygodne. Wed³ug mnie racjonalnoci przekonañ
religijnych nie mo¿na oceniaæ na zasadzie zero-jedynkowej. A wiêc, nie mo¿Por. A. Bronk, Pluralizm religijny i prawdziwoæ religii, w: Religia w wiecie wspó³czesnym.
Zarys problematyki religiologicznej, red. H. Zimoñ, Lublin 2001, s. 623-624.
3
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na uznaæ danego przekonania albo za racjonalne, albo te¿ za nieracjonalne.
Sposób uznawania prawd religijnych mo¿na stopniowaæ; dotyczy to zarówno
wiarygodnoci uznawania prawd religijnych, jak i racjonalnoci, poszczególnych prawd, jak te¿ i ca³ego systemu. Poni¿ej przedstawiam czynniki decyduj¹ce o racjonalnoci przekonañ religijnych.
Pierwszym czynnikiem odpowiedzialnym za racjonalny sposób przyjêcia
przekonañ religijnych jest wiadomoæ danej prawdy. Chodzi tu o fakt uwiadomienia sobie przez danego cz³owieka, w co dok³adnie wierzy. Prawdy religijne mog¹ bowiem byæ przez cz³owieka prze¿ywane w sposób niewyrany,
co oznacza, ¿e wiara religijna mo¿e siê przejawiaæ w pewnym niezró¿nicowanym poczuciu bycia wierz¹cym. Tego typu mglista wiadomoæ prawd
religijnych nie sprzyja racjonalnoci. U teologa wiadomoæ prawd religijnych, ze wzglêdu na jego pracê, nie powinna budziæ zastrze¿eñ.
Nastêpnym wa¿nym dla oceny racjonalnoci argumentacji teologicznej
czynnikiem przekonañ religijnych jest ich wynikanie. Wynikanie rozumiem
jako gwarancjê prawdziwoci jednych zdañ przez inne zdania, oznacza to, ¿e
prawdziwoæ zdania x jest gwarantowana stosunkiem wynikania przez zdanie y.
Wynikanie jest najczêciej terminem u¿ywanym w logice, wskazuj¹cym na
wynikanie dedukcyjne zdañ. W stworzonym przeze mnie modelu nie chodzi
jednak tylko o wynikanie logiczne, ono bowiem w przypadku wiary religijnej
nie jest zawsze mo¿liwe; chodzi raczej o pewien stopieñ zale¿noci zdañ nawzajem od siebie, czyli ¿e jedno zdanie uzasadnia przyjêcie innego zdania.
Cz³owiek bowiem o bardziej racjonalnej wierze religijnej zauwa¿a konsekwencje religii w ró¿nych aspektach systemu poznawczego. System prawd,
który jest z³o¿ony z niezale¿nych od siebie, poszczególnych s¹dów, nie jest
w zbyt du¿ym stopniu racjonalny, gdy¿ nie ma w nim wzajemnego wynikania prawd.
Komponentem racjonalnoci systemu zdañ teologicznych akceptowanych
przez cz³owieka jest jego wewnêtrzna niesprzecznoæ. Istniej¹ nawet teorie
filozoficzne, które prawdziwoæ zdañ wi¹¿¹ z koherencyjnoci¹ systemu.
W dziedzinie wiary religijnej ka¿dego rodzaju niesprzecznoæ nie jest mo¿liwa do spe³nienia. Gdy jednak mówiê o niesprzecznoci systemu zdañ religijnych, mam na myli niesprzecznoæ logiczn¹, czyli brak akceptacji takich
zdañ, które s¹ sprzeczne ze sob¹ (czyli uznawanie za prawdziwe zarazem
zdania p, jak i nie-p). Tego typu zdañ nie mo¿e zawieraæ w sobie racjonalny
system prawd teologicznych.
Z niesprzecznoci¹ zwi¹zany jest nastêpny czynnik niezbêdny dla racjonalnoci systemu prawd teologicznych: ustrukturalizowanie. System wtedy
jest ustrukturalizowany, gdy opiera siê na wystarczaj¹cych racjach, które po-
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zwalaj¹ na budowê koherentnego, a zarazem zhierarchizowanego system
prawd wiary religijnej4. Teolog, buduj¹c teoriê, musi dbaæ o tak¹ strukturyzacjê systemu prawd teologicznych.
Nastêpn¹ cech¹ decyduj¹c¹ o stopniu racjonalnoci systemu przekonañ
religijnych cz³owieka jest podzia³ wród prawd religijnych na centralne i peryferialne5. Zagadnienie to wi¹¿e siê z wa¿noci¹ danych prawd dla ludzi.
Wiara religijna zawiera w sobie wiele ró¿nych prawd, niektóre z nich maj¹
centralne znaczenie dla ca³ego systemu, inne natomiast  mniej istotne (peryferialne). Cz³owiek o racjonalnym systemie przekonañ, a zw³aszcza teolog,
ma wiadomoæ ró¿nic dotycz¹cych wa¿noci danych prawd.
Przedstawiony przeze mnie warunek racjonalnoci argumentacji teologicznej zwi¹zany z racjonalnoci¹ przekonañ religijnych powinien byæ w sposób ³atwy do spe³nienia. Celem bowiem teologii jest analiza prawd religijnych
z zachowaniem zasad wynikania, niesprzecznoci, udowadniania. A te
wszystkie w miarê poprawnie przeprowadzane procesy umys³owe s¹ warunkiem racjonalnoci rozumowania, umys³owych operacji, które u ka¿dego
myl¹cego cz³owieka zachodz¹. Teologia, jako nauka, musi do tych zasad, jak
ka¿da nauka dedukcyjna, siê odnosiæ. Zadaniem bowiem argumentacji teologicznej jest dba³oæ o wzajemne wynikanie i niesprzecznoæ uznawanych
prawd. Problemem otwartym dla teologii jest zw³aszcza sprawa prawd objawionych i relacji pomiêdzy prawdami religijnymi i przyrodniczymi. Szczególnie istotnym jest tu problem komplementarnoci prawd teologicznych, który jest pewn¹ pomoc¹ w uchwyceniu relacji religia  nauka6.

III. REGU£Y INFERENCYJNE
Czynnikiem wa¿nym w jakimkolwiek procesie rozumowania s¹ regu³y
mylenia. Bez nich nie ma mo¿liwoci wyci¹gania wniosków. Jest wiele badañ w psychologii procesu rozumowania na temat tego, jakie regu³y ludzie
wykorzystuj¹ w procesach umys³owych i jak to wp³ywa na racjonalnoæ procesów mylenia. Ludzie nie pos³uguj¹ siê tymi samymi zasadami, które podaje im logika formalna. St¹d te¿ tworz¹ czêsto w³asne regu³y inferencyjne,
które tak¿e mo¿na opisaæ, tworz¹c system logiczny, co staraj¹ siê robiæ psyPor. R. Nozick, The Nature of Rationality, Princeton 1993.
Por. Z. Chlewiñski, Dojrza³oæ: osobowoæ, sumienie, religijnoæ, Poznañ 1991; M. Rokeach,
The Open and Closed Mind, New York 1960.
6
Wiêcej na ten komplementarnoci prawd religijnych zob.: Z. Kroplewski, Racjonalnoæ przekonañ religijnych; ten¿e, Warunki racjonalnoci argumentacji wewn¹trzreligijnej.
4
5
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chologowie orientacji kognitywnej. Powstaje oczywicie pytanie, jakie stosowane przez ludzi regu³y inferencyjne gwarantuj¹, ¿e proces mylenia uznamy
za racjonalny. Przedstawiony schemat pokazuje mo¿liwe rodzaje logiki, które
s¹ faktycznie stosowane przez ludzi w trakcie procesu rozumowania. W procesie argumentacji teologicznej stosowane s¹ te same regu³y mylenia, które
u¿ywaj¹ ludzie w innych procesach umys³owych. Ze wzglêdu na syntetycznoæ tego opracowania nie bêdê dok³adnie opisywa³ mo¿liwoci rozwi¹zañ
tego zagadnienia7.
Regu³y inferencyjne zawarte s¹ na przedstawionym schemacie w bloku
nazwanym skrótowo logik¹. Logika stosowana w trakcie procesu rozumowania ma dwa aspekty: obiektywny i subiektywny. Pierwszy  obiektywny 
nie budzi zbyt wielu kontrowersji: logika jest bowiem racjonalnym systemem,
niezale¿nym od umys³u zbiorem regu³ wyci¹gania wniosków. Od dawna uwa¿ano, ¿e jest to zbiór formalnych, normatywnych regu³. Wraz z rozwojem
badañ nad procesem rozumowania stworzono jednak wiele ró¿nych systemów
logiki. Dla mnie zw³aszcza interesuj¹ce s¹ te systemy, które zawieraj¹ regu³y
rzeczywicie stosowane przez ludzi w procesie rozumowania. Istnieje kilka
systemów logiki, które wed³ug badaczy odzwierciedlaj¹ rzeczywisty proces
rozumowania. S¹ to: logika formalna, logika naturalna, teoria modeli umys³owych, teoria heurystyk oraz teoria schematów pragmatycznych. Ocena
racjonalnoci cz³owieka zale¿y w du¿ym stopniu od rodzaju logiki, któr¹
przyjmiemy jako standard (kryterium) do oceny faktycznego procesu rozumowania. Wybór ten jest w du¿ej mierze arbitralnym wyborem badacza racjonalnoci. Mój model racjonalnoci argumentacji teologicznej zwraca jedynie
uwagê na wa¿noæ tego zagadnienia i na potrzebê jego uwzglêdnienia w ocenie racjonalnoci.
Regu³y u¿ywane w trakcie procesu rozumowania maj¹ te¿ aspekt subiektywny. Cz³owiek wybiera regu³y sporód istniej¹cych mo¿liwoci lub sam je
tworzy. Dlatego te¿ na schemacie w bloku czynniki poznawcze umieci³em
czynnik regu³y rozumowania. S¹ to te regu³y, które cz³owiek, teolog zna
i stosuje w procesie rozumowania. Ocena regu³ stosowanych przez cz³owieka
zale¿y od za³o¿eñ teoretycznych. Je¿eli uznamy, za czym siê opowiadam, ¿e
Zestawienia dotycz¹ce logiki procesów umys³owych mo¿na znaleæ we wczeniejszych
moich opracowaniach: Z. Kroplewski, Psychologiczne zasady rozumowania dedukcyjnego, Roczniki Filozoficzne KUL 35-36, z. 4, 19871988 (wydane w 1992), s. 5-26; ten¿e, Próba psychologicznej charakterystyki procesu rozumowania. Studium krytyczno-analityczne, Roczniki Filozoficzne KUL, 39-40, z. 4, 19911992, s. 1-24, por. tak¿e J.St.B.T. Evans, D.E. Over, Rationality
and Reasoning, Hove 1996; K.I. Manktelow, Reasoning and Thinking, Hove 1999; Rationality.
Psychological and philosophical perspectives, red. K.I. Manktelow, D.E. Over, London–New York
1993.
7
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regu³y s¹ poprawnie zastosowane wtedy, gdy zaprowadz¹ do wyznaczonego
przez cz³owieka celu, wynik procesu rozumowania bêdzie wiadectwem racjonalnoci rozumowania. Bez stosowanych regu³ inferencyjnych nie ma procesu rozumowania. Ten czynnik  stosowana logika  jest najmniej zale¿ny
od innych czynników procesu rozumowania religijnego. Jednak¿e pewna zale¿noæ mo¿e istnieæ, zw³aszcza przy heurystycznym podejciu do regu³ rozumowania, st¹d te¿ strza³ka zwrotna (przerywana) na schemacie. W procesie rozumowania teologicznego bowiem mo¿e wyst¹piæ zjawisko tendencyjnoci w wyborze regu³ inferencyjnych, co mo¿e prowadziæ do zak³ócenia
racjonalnoci argumentacji teologicznej. Psychologia badañ nad tendencyjnoci¹ procesów umys³owych zna takie przypadki. Problem ten jest zwi¹zany
z wp³ywem czynników afektywnych na proces rozumowania8.

IV. CZYNNIKI AFEKTYWNE
Trzecim, o ca³kowicie subiektywnym charakterze czynnikiem, jest faktor
afektywny. Mam tu na myli przede wszystkim prze¿ycia cz³owieka zwi¹zane z si³¹ emocjonalnego uznawania przekonañ religijnych; jest tu zawarte
miêdzy innymi subiektywne prze¿ycie wa¿noci danego przekonania. U badacza teologa, który identyfikuje siê z badan¹ rzeczywistoci¹ religijn¹ ten
czynnik jest obecny i wa¿ny, mo¿e on wiadczyæ o pewnym zak³óceniu racjonalnoci. Faktor afektywny odgrywa wa¿n¹ rolê w ka¿dym procesie rozumowania religijnego, wiadczy on o uruchomieniu innych, pozalogicznych
czynników bior¹cych udzia³ w procesie rozumowania. Przez wielu badaczy,
zw³aszcza koncentruj¹cych siê na tzw. typowo poznawczych aspektach procesu rozumowania, jest on albo pomijany, albo obarczany odpowiedzialnoci¹
za zmniejszenie racjonalnoci procesu rozumowania. Niew¹tpliwie zbyt du¿e
nasycenie procesu rozumowania religijnego, argumentacji teologicznej czynnikiem afektywnym powoduje obni¿enie stopnia racjonalnoci tego procesu,
jednak¿e ca³kowite jego pominiêcie w trakcie procesów poznawczych tak¿e
nie jest mo¿liwe. St¹d te¿ umiarkowane nasycenie czynnikiem afektywnym
nie znosi racjonalnoci argumentacji teologicznej.
Wp³yw sfery afektywnej na proces rozumowania, a szczególnie na proces rozumowania religijnego (religia ma bowiem znacz¹cy wp³yw na sposób
widzenia wiata przez cz³owieka) jest obustronny. Oznacza to, ¿e emocje
8
Por. np. Z. Kroplewski, Rola czynnika afektywnego w rozumowaniu religijnym w aspekcie
racjonalnoci, Studia Koszaliñsko-Ko³obrzeskie 7, 2002, s. 283-302.
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z jednej strony mog¹ zak³ócaæ proces rozumowania, a z drugiej strony treæ
procesu rozumowania mo¿e uaktywniaæ proces emocjonalny, co w efekcie
wp³ywa na wyci¹gane wnioski.
Tak wiêc istnieje sprzê¿enie zwrotne pomiêdzy emocjami a procesem argumentacji teologicznej. Oznacza to, ¿e argumentacja religijna, zw³aszcza jej
treæ mo¿e wzbudzaæ emocje. Natomiast sfera emocjonalna pobudzona przez
treci religijne prowadzi do odpowiedniego odkodowania informacji, czy to
zawartych w przes³ankach, czy to we wniosku. Powoduje to w efekcie tendencyjnoæ w odbiorze informacji.
Si³a dzia³ania sfery afektywnej na proces rozumowania zale¿y zarówno
od si³y emocji, ich rodzaju, jak i od poczucia subiektywnej wa¿noci danych
treci. Treæ procesu rozumowania umieci³em wewn¹trz schematu, by pokazaæ jej centraln¹ rolê we wzbudzaniu odpowiedniej strony procesu  albo czystego procesu rozumowania, albo uzale¿nionego od czynnika afektywnego9.
V. RODZAJ INDYWIDUALNEJ RELIGIJNOCI
O argumentacji religijnej mo¿na mówiæ jako o argumentacji zewn¹trz lub
wewn¹trzreligijnej. Gdy chodzi o argumentacjê zewn¹trzreligijn¹ ³atwiej jest
mówiæ o jej obiektywnoci. Chocia¿ i w tym przypadku problem nie jest jednoznaczny, bo mo¿na wyobraziæ sobie osobê niewierz¹c¹, która jest na zewn¹trz wobec religii, ale jednak nie musi byæ (ze wzglêdu na swe przekonania) obiektywna w trakcie procesu mylenia dotycz¹cego religii. Argumentacja teologiczna jest jednak zawsze argumentacj¹ wewn¹trzreligijn¹, st¹d te¿
jest ona pod du¿ym wp³ywem w³asnej religijnoci.
Rodzaj indywidualnej religijnoci jest czwartym, zupe³nie specyficznym
dla procesu argumentacji teologicznej czynnikiem, który jest natury osobowociowej (o typowo subiektywnym charakterze). Ka¿dy badacz, ka¿dy teolog ma te¿ swoj¹ osobowoæ, która nie jest bez wp³ywu na treci badawcze
i wynik argumentacji. Czynnik ten umieci³em jako osobny blok, gdy¿ nie
bierze on bezporednio udzia³u w procesie rozumowania, ale na niego wp³ywa, zw³aszcza poprzez uaktywnienie wspomnianej wczeniej sfery afektywnej oraz poprzez afektywny sposób odkodowania przes³anek (ich treci). OpiWarto zaznaczyæ, ¿e problem obecnoci emocji i zaanga¿owania emocjonalnego w treci
procesów umys³owych ma szerszy zasiêg i badacze, tak¿e w innych treciowych polach badañ,
z nim siê zmagali. Por. J.St.B.T. Evans., Bias in Human Reasoning: Causes and Consequences,
Hove-London-Hillsdale 1989; J.St.B.T. Evans, Bias and rationality, w: Rationality. Psychological
and philosophical perspectives, red. K.I. Manktelow, D.E. Over, s. 6-30.
9
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sujê go oddzielnie w bloku indywidualna religijnoæ, gdy¿ chodzi mi o zaakcentowanie ró¿nic miêdzy ludmi w przebiegu procesu rozumowania religijnego, argumentacji teologicznej poprzez indywidualny sposób prze¿ywania religijnoci. Na schemacie wyra¿a siê on zarówno przez element typ
indywidualnej religijnoci i sposób uznawania wiary religijnej. Zw³aszcza
w przypadku religijnoci zewnêtrznej i zamkniêtej mo¿e on zak³ócaæ znacz¹co proces rozumowania religijnego, a tym samym jego racjonalnoæ. Przy
religijnoci wewnêtrznej, krytycznej i otwartej istnieje mo¿liwoæ kontrolowania sposobu rozumowania, jak te¿ wyci¹gania wniosków. Ni¿ej w syntetyczny sposób te zagadnienia opisujê.
G. Allport wprowadzi³ do badañ nad religijnoci¹ rozró¿nienie religijnoci na wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹10. Zosta³o ono przez niego wprowadzone
w ramach prac nad uprzedzeniami i stereotypami. Allport zada³ pytanie, na
ile religijnoæ wp³ywa na zwiêkszenie lub zmniejszenie stereotypowoci i doszed³ do wniosku, ¿e to nie religia jako taka mo¿e mieæ znaczenie dla powstawania na przyk³ad uprzedzeñ etnicznych, lecz sposób prze¿ywania religii,
czyli typ religijnoci. Na tej podstawie rozró¿ni³ on dwa wymiary religijnoci: religijnoæ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ (ang. Intrinsic-Extrinsic Religion).
I tak cz³owiek o religijnoci wewnêtrznej prze¿ywa wiarê w sposób silny,
uniwersalny, altruistyczny, jako wa¿n¹ i zobowi¹zuj¹c¹ doktrynê, najwa¿niejsz¹ ¿yciow¹ wartoæ, skierowan¹ na mi³oæ, otwart¹ na innych ludzi, pozbawion¹ przes¹dów. Natomiast cz³owiek o religijnoci zewnêtrznej prze¿ywa
wiarê nie ze wzglêdu na w³asne przewiadczenie, lecz dla ³agodzenia wewnêtrznych kryzysów, dostosowania siê do rodowiska, etnocentrycznie, w sposób niezintegrowany z codziennym ¿yciem; jego przekonania religijne nie s¹
scalone w zwarty system, prze¿ywa silny lêk w zwi¹zku z posiadanym obrazem Boga.
Z czasem do tych dwóch wymiarów badacze dodali trzeci: religijnoæ
krytyczn¹ (ang. Quest Religion)11. Cz³owiek o religijnoci krytycznej jest
otwarty na pytania egzystencjalne, widzi z³o¿onoæ religijnoci, jest samokrytyczny, czasami ma w¹tpliwoci w wierze, jest otwarty na mo¿liw¹ zmianê
pogl¹dów, nie ma przes¹dów i uprzedzeñ, jest humanitarny, prze¿ywa wewnêtrzne konflikty, ale konstruktywnie.
10
Por. G.W. Allport, The Individual and His Religion, New York 1950 (przek³ad polski: ten¿e,
Jednostka i religia. Interpretacja psychologiczna, w: ten¿e, Osobowoæ i religia, Warszawa 1988,
s. 82-221); ten¿e, The Nature of Prejudice, Cambridge 1959; ten¿e, The religious context of prejudice, „Journal for the Scientific Study of Religion” 5, 1966, s. 447-457.
11
Por. D.C. Batson, P. Schoenrade, W.L. Ventis, Religion and the Individual: A Social-Psychological Perspective, New York 1993.
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Najwiêksze zak³ócenia w ramach procesu rozumowania religijnego mog¹
prze¿ywaæ ludzie o religijnoci zewnêtrznej. £atwo bowiem zauwa¿yæ, ¿e
cz³owiek o religijnoci tego typu potrzebuje zewnêtrznego wsparcia dla utrzymania wewnêtrznej spójnoci. Dlatego te¿ bêdzie siê kierowa³ innymi, pozarozumowymi racjami dla wspierania w³asnego systemu wiary, na przyk³ad
lêkiem. Lêk przed zmian¹ w tym systemie bêdzie powodowa³ wewnêtrzn¹
obronê przed dop³ywem nowych informacji, zw³aszcza takich, które mog¹
zak³óciæ wewnêtrzny spokój. Z tego powodu mo¿na przewidywaæ tendencjê
do przyjmowania takich wniosków, które bêd¹ potwierdza³y w³asny system
przekonañ religijnych cz³owieka, przy jednoczesnym obni¿eniu krytycyzmu
ocen. Przy innych typach religijnoci (wewnêtrznej, krytycznej) przewidywalnie mo¿e wyst¹piæ tak¿e wp³yw przekonañ religijnych na argumentacjê, jednak¿e wydaje siê, ¿e w takich sytuacjach istnieje wiêksze prawdopodobieñstwo przeprowadzenia bardziej krytycznego procesu mylenia.
Opisane wy¿ej typy religijnoci dotycz¹ ludzi w ogóle, ale wydaje siê, ¿e
maj¹ one tak¿e swoje znaczenie dla teologów, którzy cechuj¹ siê tak¿e ró¿nymi typami religijnoci i mog¹ one determinowaæ argumentacjê teologiczn¹.
Od dawna zaniechano takiego podejcia do badañ naukowych, w którym zak³ada siê ca³kowit¹ obiektywnoæ badacza. Do badañ bowiem badacz wnosi
te¿ swoj¹ osobowoæ. Ciekawym rozró¿nieniem dla pokazania sposobu zaanga¿owania teologa w treæ swoich badañ oraz relacji tego zaanga¿owania do
obiektywnoci badañ jest typologia badaczy wprowadzona przez psychologów zwi¹zanych z psychologi¹ religii dla okrelenia obiektywnoci swoich
w³asnych badañ.
W ramach psychologii religii wymienia siê, chocia¿ jest to pewnym
uproszczeniem, cztery typy badaczy zajmuj¹cych siê religijnoci¹ ze wzglêdu na ich stosunek do transcendencji: ancilla, critica, scientia oraz arbiter
elegantiae12. Badacz typu ancilla s³u¿y religii, u¿ywaj¹c metod psychologii;
psychologia s³u¿y mu do utwierdzenia wiary cz³owieka. Badaczowi typu critica psychologia s³u¿y do krytyki religii, ma pokazaæ b³êdy i nieracjonalnoci
w religijnym zachowaniu cz³owieka. Nastêpnie badacz typu scientia w swoich badaniach chce byæ jak najbardziej niezale¿ny od swoich przekonañ, aby
nie ulegaæ tendencjom zwi¹zanym z w³asnymi s¹dami, stosuje te¿ obiektywne metody do pomiaru zachowañ religijnych. W koñcu badacz religijnoci
12
J.A. Belzen, Sketches for a family portrait of psychology of religion at the end of modernity,
The Journal of Psychology of Religion, 4-5, 1995, s. 89-122; K.H. Reich, Scientist vs. believer?:
On navigating between the Scilla of scientific norms and the Charybdis of personal experience,
Journal of Psychology and Theology, 3, 2000, s. 190-200.
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typu arbiter elegantiae bada, o co w religii rzeczywicie chodzi, nie odrzuca
ca³kowicie w³asnych przekonañ, w sposób w miarê obiektywny bada rzeczywistoæ religijn¹13.
Wydaje siê, ¿e ostatni typ badacza mo¿e byæ tak¿e zobrazowaniem poprawnej sytuacji teologa i jego stosunku do argumentacji teologicznej. Trudno jest bowiem, nawet naukowcowi, zawiesiæ swoje przekonania w badaniach
nad tym, w co sam wierzy, teolog nawet tego nie powinien czyniæ, bo przestaje byæ teologiem, a zaczyna byæ religioznawc¹. W trakcie argumentacji
teologicznej ka¿dy (ze wzglêdu na specyfikê religii) ma wobec przedmiotu,
treci swojej argumentacji pozytywne nastawienie. Z tego te¿ powodu trudno
jest byæ zupe³nie obiektywnym. Wynik procesu mylenia teologa bêdzie zawsze w jaki sposób uzale¿niony od subiektywnych jego pogl¹dów i prze¿yæ.
St¹d te¿ proponujê, aby w ramach tego warunku mówiæ o wzglêdnej i krytycznej obiektywnoci osoby argumentuj¹cej  teologa.
VI. POZIOM RACJONALNOCI
Pi¹tym czynnikiem wyodrêbnionym dla opisu racjonalnoci argumentacji
teologicznej jest poziom racjonalnoci. Czynnik ten bezporednio nie uczestniczy w procesie umys³owym, lecz jest swoistego rodzaju miar¹ racjonalnoci. Dlatego te¿ przy jego zastosowaniu jest potrzebne kryterium, które opisze mo¿liwe nasycenie procesu argumentacji teologicznej poszczególnymi
czynnikami, aby mo¿na by³o ten proces uznaæ za racjonalny. Wed³ug mnie
takie czynniki, jak sposób akceptowania zdañ religijnych (s¹dów i przekonañ
religijnych), czynniki afektywne oraz sposób prze¿ywania wiary religijnej (indywidualna religijnoæ), nie mog¹ stanowiæ wiêcej ni¿ 50 procent w stosunku
do zastosowanej logiki i poznawczego charakteru uznawanych tez teologicznych. Jest to oczywicie pewna arbitralna miara, ale  jak siê wydaje  s³uszna, gdy¿ proces argumentacji teologicznej ma przede wszystkim charakter
poznawczy, st¹d te¿ procesy poznawcze powinny odgrywaæ w nim decyduj¹c¹ rolê.
Proponujê te¿ na racjonalnoæ spojrzeæ jako na proces, gdy¿ nie jest ona
wed³ug mnie sta³¹, niezmienn¹ cech¹; procesy poznawcze nie s¹ zawsze racjonalne w tym samym stopniu. Racjonalnoæ nie jest te¿ sta³¹ cech¹ procesu
argumentacji teologicznej. Nie mo¿na mierzyæ racjonalnoci w formie zerojedynkowej, czyli uznaæ proces za racjonalny, albo za nieracjonalny. Dok³ad13

Por. K.H. Reich, Scientist vs. believer?

RACJONALNOÆ PROCESU ARGUMENTACJI TEOLOGICZNEJ

61

ny pomiar poziomu racjonalnoci procesów umys³owych nie jest mo¿liwy,
mo¿na jedynie zastosowaæ miary poszczególnych czynników. Miary te pozwol¹ zobaczyæ swego rodzaju nasycenie procesu rozumowania religijnego
poszczególnymi czynnikami. St¹d te¿, je¿eli proces mylenia teologicznego
bêdzie nasycony g³ównie czynnikami emocjonalnymi, wyst¹pi przewaga dostosowywania procesu rozumowania do posiadanych przekonañ, natomiast
s³abe bêdzie nasycenie czynnikiem poznawczym, wyra¿aj¹cym siê w stosowaniu systematycznej metody rozumowania i obni¿eniu krytycznoci, to bêdzie mo¿na mówiæ o zmniejszonej racjonalnoci tego procesu. Je¿eli jednak
zajdzie sytuacja odwrotna, to bêdzie mo¿na mówiæ o racjonalnoci wysokiej.
Tego typu metoda jest zgodna z tymi psychologicznymi modelami, które
zwracaj¹ uwagê na probabilistyczny charakter racjonalnoci procesu rozumowania14.
PODSUMOWANIE
W prezentowanym opracowaniu podj¹³em siê próby spojrzenia na racjonalnoæ procesu argumentacji teologicznej. Jest to próba spojrzenia na teologiê od strony procesów umys³owych teologa i oceny tego procesu od strony
racjonalnoci. W wiêkszoci badañ naukowych na tego typu procesy patrzy
siê bardziej filozoficznie lub te¿ teologicznie. W ramach samej teologii stawia siê warunki racjonalnoci analiz, nie zawsze bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
teolog prowadzi zwyczajny dyskurs umys³owy. Dyskurs ten podlega wszystkim prawom psychologii mylenia, tak¿e tym, które wskazuj¹ na b³êdy, zniekszta³cenia tego procesu lub te¿ uleganie w ramach niego ró¿nym pozaumys³owym tendencjom (ang. bias). Przedstawione spojrzenie wydaje siê, ¿e jest
unikalne, gdy¿ jest spojrzeniem bardziej psychologicznym ni¿ teologicznym
na racjonalnoæ teologii, w ramach której zawiera siê tak¿e umys³owa praca
samego teologa. W swoim modelowym spojrzeniu staram siê uwzglêdniaæ
tak¿e specyfikê teologii i specyficzn¹ sytuacjê teologa prowadz¹cego swoje
analizy.
Dyskurs teologa ma swoj¹ specyfikê, bo jest on zwi¹zany z treciami,
wobec których nie mo¿na byæ obojêtnym, od teologa wymaga siê wprost,
¿eby by³ zaanga¿owany w to, co rozwa¿a. W tym wzglêdzie sytuacja teologa
jest inna ni¿ jakiegokolwiek innego naukowca, nawet filozofa. W innych na14
Por. G. Gigerenzer, The bounded rationality of probabilistic mental models, w: Rationality.
Psychological and Philosophical Perspectives, red. K.I. Manktelow, D.E. Over, s. 284-313; ten¿e,
Adaptive Thinking. Rationality in the Real World, New York 2000; M. Oaksford, N. Chater, Rationality in an Uncertain World, Hove 1998.
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ukach nie ma bowiem takiego w³asnego zaanga¿owania w treæ swoich analiz. Od strony obiektywnoci tego typu sytuacja bywa czêsto uznawana za
zagro¿enie. Cz³owiek ma bowiem tendencje do ulegania wp³ywom swoich
przekonañ, a wnioski, które w procesach umys³owych wyci¹gamy, powinny
mieæ charakter obiektywny. Od naukowca, tak¿e teologa, domaga siê bezstronnoci i nieulegania tendencyjnoci. Jest to tak¿e jeden z warunków,
który stawia siê przy ocenach racjonalnoci wszystkich czynnoci umys³owych. Psychologia, w ramach której bada siê procesy rozumowania, od
dawna ju¿ jednak odesz³a od oceniania tego typu tendencyjnoci cz³owieka
jako zagra¿aj¹cych racjonalnoci procesów umys³owych15. St¹d te¿ pozwala to na wyjcie w kierunku nowego spojrzenia na racjonalnoæ argumentacji teologicznej.
Przedstawiony syntetyczny model racjonalnoci argumentacji teologicznej uwzglêdnia wieloæ czynników, które nale¿y braæ pod uwagê w ramach
oceny racjonalnoci pracy umys³owej teologa. Model ten nie daje bezporedniej oceny racjonalnoci. Jest jedynie narzêdziem, które mo¿e, zw³aszcza samym teologom, a tak¿e innym oceniaj¹cym ich prace, pomóc w ocenie racjonalnoci dyskursów teologicznych. Model ten jest syntetycznym zebraniem
wiêkszej ca³oci i jest bardziej polem do dyskusji ni¿ dokoñczon¹ teori¹.

SUMMARY
Following presentation content synthetic model of rationality of theological argumentation
demonstrating these factors which are important for acknowledging whether the argumentation is
rational or not, or demonstrating the level of the concentration of rationality. The following paper
doesn’t contain analyses concerning rationality of theology as a knowledge but it contains the
factors which are important in estimating rationality of mental processes taking part in the process
of theological argumentation from psychological point of view. The model concerns theological
argumentation as a mental process (including process of reasoning, process of drawing inferences
and other mental processes) which is taking part in a mind of theologian speculating on the truths
which he/she believes in and which he/she deliberate. This paper shows at one hand a model which
can be used by theologian to estimate the rationality of his/her process of theological argumentation
and at the other hand a model which can be used by others trying to estimate the rationality of the
theologian mental processes.

Key words:
psychology of religion, philosophy of religion, rationality, human reasoning

15
Por. J.St.B.T. Evans, Bias and rationality, w: Rationality. Psychological and philosophical
perspectives, red. K.I. Manktelow, D.E. Over, s. 6-30; ten¿e, Bias in Human Reasoning: Causes
and Consequences, Hove–London–Hillsdale 1989.
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I. DWA TYPY RACJONALNOCI
Chlubn¹ tradycj¹ euroatlantyckiej cywilizacji jest preferowanie racjonalnego mylenia przed innymi formami rozumienia i objaniania zachodz¹cych
w wiecie zjawisk. Wiêkszoæ historyków kultury sk³ania siê ku przypuszczeniu, ¿e o narodzinach i sukcesie nowej formacji cywilizacyjnej w basenie
Morza ródziemnego zadecydowa³  na czele innych przyczyn  w³anie prymat rozumu. O ile jednak racjonalnoæ jest niew¹tpliw¹ zdobycz¹ i walorem
naszego krêgu kulturowego, a jej wielowiekowa obecnoæ jako zasady reguluj¹cej przebieg procesów kulturotwórczych przysporzy³a i przysparza nam
wiele wartociowych osi¹gniêæ, o tyle pozostaje wci¹¿ kwesti¹ nie do koñca
precyzyjnie wyjanion¹, czym w³aciwie jest w swej istocie racjonalizm jako
szczególnego rodzaju nastawienie cz³owieka wobec rzeczywistoci1. Podjêto
oczywicie wiele prób gruntownego namys³u nad sensem pojêcia racjonalnoci, lecz wci¹¿ wymyka siê ono próbom pe³nego i cis³ego zdefiniowania.
Zamiast tego mo¿emy dzi wskazaæ ca³y szereg odmian racjonalnego mylenia, funkcjonuj¹cych w ró¿nych obszarach zarówno teoretycznego (poznawczego), jak i praktycznego2 kontaktu z rzeczywistoci¹. Wród nich najwa¿niejsz¹ rolê w kulturze odgrywaj¹ dwa  nazwijmy je dla wiêkszej przejrzyPor. R. Kleszcz, O racjonalnoci i jej granicach, w: ten¿e, O rozumie i wartociach, £ód
2007, s. 9-31.
2
Zob. ten¿e, O dwu rodzajach racjonalnoci dzia³ania, tam¿e, s. 109-131; por. tak¿e: K. Szaniawski, O nauce, rozumowaniu i wartociach, Warszawa 1994.
1
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stoci wywodu racjonalnoci¹ typu A i racjonalnoci¹ typu B (nawi¹zuj¹c, rzecz jasna, do zaproponowanej przez S. Kierkegaarda3 klasyfikacji typów religijnoci).
Przez racjonalnoæ typu A proponujê rozumieæ klasê stanowisk, postrzegaj¹cych racjonalny porz¹dek bytu resp. myli jako wyspê w chaosie, czyli
jako rezultat dzia³ania czynnika sprawczego, wtórnie wnosz¹cego porz¹dek
w pierwotnie chaotyczn¹ naturê rzeczywistoci. Postawa taka ci¹¿y ku subiektywnej genezie racjonalnego porz¹dku, wyjaniaj¹c ów proces faktem, i¿
ludzki rozum (dysponuj¹cy z takich czy innych przyczyn aprioryczn¹ struktur¹ reguluj¹c¹ zasady poznawania rzeczywistoci) uk³ada sobie uzyskiwane
z zewn¹trz w aktach poznawczych dane hyletyczne w zrozumia³y dla siebie
wzór, którego zrozumia³oæ jest pochodn¹ adaptacji do subiektywnie immanentnych struktur poznawczych. Postawa alternatywna (B) to taka, która t³umaczy racjonalne uporz¹dkowanie ludzkiej wiedzy jako niedoskona³e odbicie uniwersalnego porz¹dku bytu  porz¹dku, którego istnienie w realnym
wiecie wskazuje na osobowe ród³o, jakim jest Rozum Absolutny, bêd¹cy
dla wiata Stwórc¹ i Prawodawc¹.
Racjonalizm nowo¿ytny, obecny w wiêkszoci nurtów filozoficznych pocz¹wszy od rewolucji transcendentalnej dokonanej przez Kartezjusza, zdecydowanie stoi na pozycji A. Jeli przyjmiemy, ¿e zewnêtrznym wyrazem
racjonalnego mylenia jest systemowy opis rzeczywistoci (lub jej wybranego obszaru), sporz¹dzony w zobiektywizowanym jêzyku przedmiotowym,
a z punktu widzenia kryteriów racjonalnoci najwa¿niejsz¹ funkcj¹ jêzyka jest
funkcja referencyjna, czyli werbalna reprezentacja sfery przedmiotowej, to
musimy te¿ uznaæ, i¿ w konstruowaniu jêzykowej reprezentacji poznawanej
rzeczywistoci chodzi przede wszystkim o deskrypcjê, w nastêpnej kolejnoci oczekujemy spe³nienia przez formu³y jêzykowe funkcji eksplanacyjnej,
dalej za  prewidystycznej i preskryptywnej. W ka¿dej z tych strategii u¿ycia jêzyka obecne s¹ pewne regu³y racjonalnoci, dostosowane do rodzaju
funkcji, jakich spe³nienia oczekujemy. Zarówno jednak w strukturach jêzykowych, konstruowanych w celu wytworzenia formu³ mentalnej reprezentacji
rzeczywistoci, jak te¿ w sekwencjach dzia³añ zmierzaj¹cych do poznania
i eksploatacji ods³aniaj¹cych siê przed nami warstw bytu, dostrzec mo¿emy
wystêpowanie cech racjonalnego porz¹dku. Kwestia sporna dotyczy natomiast
genezy owego porz¹dku: czy racjonalnoæ, manifestuj¹ca siê w zwerbalizowanych strukturach jêzykowej reprezentacji wiata, tkwi ród³owo w podmiocie poznania, z jego wnêtrza przenosi siê na twory jêzykowe, a poprzez jêzyk
3

W pracy Stadier paa Livets Vei (Stadia na drodze ¿ycia) z 1843 roku.
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 na przyjêty i zaakceptowany w akcie asercji model rzeczywistoci, czy te¿
kierunek jest odwrotny: ród³owa racjonalnoæ obecna jest pierwotnie w umyle Stwórcy, z którego przenosi siê na plan stworzonego wiata, dziêki temu
za staje siê elementem rzeczywistoci poznawanej, wskutek czego  za porednictwem residuum aktów poznawczych  zostaje przeniesiona w obrêb
jêzykowej i mentalnej reprezentacji rzeczywistoci. Spór ten, choæ ¿ywy
i anga¿uj¹cy wiele umys³ów, jest niestety nierozstrzygalny, poniewa¿ brak
bezporednich dowodów obserwacyjnych, które mog³yby potwierdziæ racjonalnoæ struktury ontycznej wiata b¹d jej brak. Aby opisaæ rzeczywistoæ
jako rozumnie uporz¹dkowan¹, trzeba bowiem najpierw racjonalnie zaplanowaæ przebieg procesu poznania, a nastêpnie podj¹æ szereg racjonalnych decyzji, dotycz¹cych sposobu realizowania zaprojektowanych celów; w ten sposób kwestia absolutnie pierwotnego ród³a racjonalnego porz¹dku zostaje usuniêta z pola widzenia, a przeto nasze pytanie musi pozostaæ nierozstrzygniête.
W porz¹dku chronologicznym idea immanentnej racjonalnoci autonomicznego rozumu powsta³a póniej ni¿ religijne systemy objanieñ, w których
teogonia poprzedza kosmogoniê, a kosmologia  racjonalnie uporz¹dkowana
wiedza o budowie Wszechwiata  sytuuje siê dopiero na trzecim miejscu.
Wczesny racjonalizm grecki by³ reakcj¹ na rozczarowanie niewielk¹ sprawnoci¹ eksplanacyjn¹ kosmologii i antropologii mitologicznej; póniej za,
w toku dziejów kultury ródziemnomorskiej, ukszta³towa³y siê okrelone
przekonania o naturze koniecznych zwi¹zków miêdzy obserwowalnymi faktami (fizyka) oraz opisuj¹cymi je s¹dami (logika). Prawa logiki od Arystotelesa po Fregego i Husserla przedstawiano jako odwieczne, niezmienne, obiektywne, konieczne i powszechne. Jednak pod koniec XIX i w XX wieku pojawi³ siê pogl¹d g³osz¹cy, ¿e klasyczna logika dwuwartociowa i jej pochodne
to historycznie uformowany, a zatem równie¿ zrelatywizowany kulturowo,
jeden z wielu mo¿liwych sposobów intelektualnej interpretacji danych epistemicznych4. Wywodz¹ca siê z tego typu przekonañ krytyka racjonalizmu wyrz¹dzi³a ogromne szkody kulturze wspó³czesnej, jednak  wyzbywszy siê
przesady, typowej dla antyintelektualistycznych ideologii  trzeba przyznaæ,
¿e wskutek radykalnej krytyki wiatopogl¹du scjentystycznego (sk³onnego
z kolei do przesadnego absolutyzowania roli logiki jako jedynego kryterium
dopuszczalnoci przekonañ) ³atwiej nam dzi dostrzec nieuchronne ograniczenia, jakim z koniecznoci podlegaj¹ procedury intelektualne oparte na aksjomatach i regu³ach rachunków logicznych. Jednym z takich ograniczeñ jest
4
Ten pogl¹d przedstawi³ m.in. J. £adosz w pracy: Szkice z epistemologii matematyki: matematyka jako dzia³alnoæ konstruktywna, Warszawa 1968.
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koniecznoæ bezkrytycznej akceptacji danych wyjciowych, które  choæ legitymizuj¹ siê nieodpart¹, jak mo¿e siê wydawaæ, oczywistoci¹, to jednak nie
sposób mieæ ca³kowit¹ pewnoæ, i¿ owo subiektywne poczucie pewnoci towarzysz¹ce pomyleniu jednego z pryncypiów logicznych, takich jak zasada
niesprzecznoci czy prawo wy³¹czonego rodka, mo¿e byæ tylko  na przyk³ad  kulturowo uwarunkowanym nawykiem. Ci, którzy zawodowo zajmuj¹
siê logik¹, sk³onni s¹ twierdziæ z ca³ym przekonaniem, ¿e poza logik¹ jest
ju¿ tylko nonsens5  tym samym jednak przyznaj¹, i¿ jest co poza logik¹.
Pytanie, na które odpowied w wietle dzisiejszej naszej wiedzy bynajmniej
nie wydaje siê oczywista, brzmi: Czy granice racjonalnoci pokrywaj¹ siê
z granicami wyznaczonymi przez prawa i regu³y logiki?
Etymologicznie terminy racjonalizm i racjonalnoæ wywodz¹ siê od
ratio, co pozwala sformu³owaæ wniosek, i¿ wyznacznikiem racjonalnego
mylenia jest poszukiwanie racji; z praktyki poznawczej wiadomo za, ¿e
miêdzy explanandum a ratio explanans nie zawsze musi zachodziæ zwi¹zek
o charakterze logicznego wynikania w cis³ym sensie6. Powiedzmy to inaczej:
obok logiki inferencji mo¿e jeszcze istnieæ na przyk³ad logika wiary7. Pierwsza opiera siê na powszechnie aprobowanych w naszej kulturze, lecz kiedy
po raz pierwszy ustalonych zasadach; druga  na objawieniu i zaufaniu Temu,
kto objawi³8. Jakie s¹ relacje zakresowe miêdzy obszarami stosowalnoci tych
dwóch typów racjonalnoci? Na ten temat opinie mog¹ byæ skrajnie ró¿ne.
Zwolennik scjentyzmu, bêd¹cy zarazem ateist¹, powie na przyk³ad, ¿e zasady
wynikania logicznego zaakceptuje ka¿dy, poniewa¿ s¹ one optymalnie zharmonizowane z tym, jak funkcjonuje normalnie ukszta³towany ludzki umys³,
natomiast logika wiary jest akceptowalna tylko dla niektórych, i to akurat dla
tych, którzy, jego zdaniem, tkwi¹ w b³êdzie. Jako kontrast dla tego rodzaju
Zob. «Wszystko podlega prawom logiki, poza któr¹ jest ju¿ tylko nonsens«. Z o. prof. Innocentym M. Bocheñskim rozmawia ks. Dariusz Gabler, „Znak” 1982, 3 (328), s. 82-89.
6
Pisze o tym R. Panasiuk w: Pytanie o racjonalnoæ dzisiaj, „Archiwum Historii Filozofii
i Myli Spo³ecznej 1990, nr 34.
7
Gdy¿  jak zauwa¿a trafnie ks. Stanis³aw Wszo³ek  wiara, czymkolwiek jest wiêcej, jest
tak¿e u¿yciem rozumu; zatem rozum jest wewnêtrznym czynnikiem kszta³tuj¹cym akt wiary, zaznacza sw¹ obecnoæ w samej wierze, ( ) a nie wy³¹cznie przed i po akcie wiary. S. Wszo³ek,
Racjonalnoæ wiary, Kraków 2003, s. 81-82.
8
O tym, ¿e zaufanie do ludzkiego rozumu i trafnoci jego os¹dów jest konsekwencj¹ zaufania
Bogu jako Temu, kto cz³owieka stworzy³ rozumnym, pisze w. Augustyn: Niech daleka bêdzie od
nas ta myl, jakoby Bóg nienawidzi³ w nas to, przez co stworzy³ nas wy¿szymi ponad pozosta³e
stworzenia. Niechaj tak¿e i to bêdzie od nas dalekie, bymy w tym celu mieli wierzyæ, aby rozumu
nie przyjmowaæ lub rozumienia nie szukaæ; bo przecie¿ nawet wierzyæ bymy nie mogli, gdybymy nie mieli dusz rozumnych. Augustyn z Hippony, List 120, w: wiat³a ekumeny. Antologia
patrystyczna, red. A. Bober, Kraków 1965, s. 267.
5
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stanowiska mo¿e pos³u¿yæ nastêpuj¹ca wypowied w. Jana od Krzy¿a: prawdy objawione przez samego Boga […] s¹ ponad wszelkie wiat³o przyrodzone
i przekraczaj¹ bezwzglêdnie wszelkie ludzkie rozumienie. To nadmierne wiat³o, p³yn¹ce z wiary, jest dla duszy ciemnym mrokiem, poniewa¿ tak zwalcza
wiat³o rozumu i pozbawia go, jak wiat³o s³oñca gasi wszelkie inne wiat³a.
[ ] Podobnie wiat³o wiary przez zbytni nadmiar przyt³acza i przemaga
wiat³o rozumu. Rozum bowiem sam z siebie d¹¿y do poznania naturalnego,
chocia¿ ma zdolnoæ poznawania tak¿e rzeczy nadprzyrodzonych, gdy Bóg
zechce go podnieæ do aktu nadprzyrodzonego9. Zdaniem autora przytoczonych rozwa¿añ, w zestawieniu dwóch strategii racjonalnoci – poznania naturalnego w wietle przyrodzonego rozumu oraz poznania nadprzyrodzonego
w wietle prawdy objawionej – przewaga jest po stronie tego drugiego.

II. JÊZYK  OBSZAR RACJONALNOCI?
Chcia³bym teraz zaj¹æ siê jêzykiem jako szczególnie wa¿nym obszarem
uzewnêtrzniania siê racjonalnoci mylenia, a tak¿e dzia³ania cz³owieka. Relatywnie do wyró¿nionych powy¿ej dwóch sposobów rozumienia racjonalnoci ró¿nie te¿ bêd¹ siê przedstawiaæ pogl¹dy, oceny i oczekiwania zwi¹zane
z jêzykiem, rozpatrywanym jako zewnêtrzny wyraz i zarazem nonik racjonalnego porz¹dku.
Przedstawiciel racjonalizmu typu A widzi w jêzyku tylko wytworzone
w toku ewolucji gatunku ludzkiego narzêdzie komunikacji oraz utrwalania rezultatów poznania w postaci najpierw deskrypcji, nastêpnie  teorii. Jeli wiêc
doszukuje siê w jêzyku racjonalnoci, to czyni to jedynie w odniesieniu do
logicznej struktury zdañ oraz ich d³u¿szych sekwencji, sk³adaj¹cych siê na
opisy tudzie¿ teoretyczne uzasadnienia i objanienia faktów podanych w opisie. Podejcie alternatywne wymaga szerszego spojrzenia na funkcje jêzyka.
W wietle racjonalizmu typu B najwczeniejszym ród³em wszelkiego s³owa
jest Bóg. Na pocz¹tku by³o S³owo [J 1, 1], […] a S³owo sta³o siê cia³em [J 1,
14], […] aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne
[J 3,,16]  czytamy w Ewangelii wed³ug w. Jana. Wywodz¹ce siê od Boga
S³owo jest ród³em mocy (wszystkim, którzy je przyjêli, da³o moc, aby siê stali
dzieæmi Bo¿ymi [J 1, 12]): mocy zbawczej, ale tak¿e mocy przekszta³cania
umys³u i mocy przekszta³cania wiata. O tym, ¿e s³owem rzeczywicie mo¿Jan od Krzy¿a, Droga na Górê Karmel. Noc ciemna, Kraków 1961. Ksiêga druga, Noc czynna ducha, s. 129.
9
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na przekszta³caæ wiat, traktuje równie¿ Johna L. Austina teoria aktów
mowy10, rozwijana i kontynuowana przez Johna Searle’a11. Przyk³ady podawane w pracach brytyjskich filozofów jêzyka dotycz¹ najczêciej drobnych
spraw codziennego ¿ycia (Czy mo¿esz, proszê, podaæ mi sól?). Niestety,
znamy te¿ o wiele bardziej drastyczne przyk³ady, wskazuj¹ce, ¿e odpowiednio dobranym s³owem mo¿na popchn¹æ ludzi do czynów zbrodniczych, nawet na masow¹ skalê12. Dzieje siê tak wtedy, gdy czyn rodzi siê w wyniku
us³yszanego s³owa, które sprawca przyjmuje i akceptuje jako subiektywnie
wystarczaj¹c¹ motywacjê do dzia³ania. Narzêdziami wytwarzania tego rodzaju motywacji s¹ ideologie, zw³aszcza totalitarne. Nie miejsce tu, by zajmowaæ siê bli¿ej sposobami i rodzajami ideologicznych manipulacji, poprzestañmy zatem na stwierdzeniu, ¿e wszelkie oddzia³ywanie typu ideologicznego
opiera siê na pierwotnym przeciwstawieniu bytu i powinnoci w wietle okrelonego systemu aksjologicznych przewiadczeñ, którego przyjêcie sprawia,
¿e to, co jest, jawi siê jako nie takie, jakie byæ powinno13. Reprezentant ideologicznego systemu mieni siê za byæ tym, kto wie, co nale¿y czyniæ, by
przywróciæ zaburzon¹ równowagê miêdzy powinnoci¹ a bytem i przekszta³ciæ niedoskona³¹ teraniejszoæ w lepsz¹ przysz³oæ. Kluczem do sukcesu
w propagowaniu ideologii jako bodca do dzia³ania jest umiejêtnoæ sprawienia, ¿e ideolog dysponuje wiedz¹, dlaczego jest le (czyli inaczej, ni¿ byæ powinno), wie tak¿e, jak powinno byæ, aby by³o lepiej ni¿ jest, i wreszcie, co
zrobiæ, by tak siê sta³o. Sukces w przekonywaniu spo³ecznoci podmiotów
ideologicznego oddzia³ywania, by uznali powy¿sze tezy za prawdziwe,
a przynajmniej wiarygodne, stwarza sytuacjê, w której zamiast racjonalnej
analizy sytuacji, podejmowanej ka¿dorazowo przez indywidualny podmiot
dzia³ania, mamy do czynienia z rodzajem zbiorowej sugestii, w pewnym zakresie funkcjonalnie równowa¿nej ze zbiorowoci¹ racjonalnie dzia³aj¹cych
podmiotów, lecz owa quasi-racjonalnoæ obejmuje wy³¹cznie obszar zale¿noci miêdzy rodzajem podejmowanych dzia³añ a ich ideologiczn¹ motywacj¹,
za co do sfery celów, wyznaczaj¹cych kierunek zbiorowego wysi³ku, nie ma
mo¿liwoci racjonalnej kontroli nad poczynaniami osób lub rodowisk sprawuj¹cych w³adzê.
10
Por. J.L.Austin, How to do Things with Words, Harvard University Press 1962, przek³ad
polski: Jak dzia³aæ s³owami, w: Mówienie i poznawanie, t³um. B. Chwedeñczuk, Warszawa 1993.
11
Zob. J. Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press 1969.
12
Zob. V. Klemperer, Lingua Tertii Imperii. Notatnik filologa, t³um. J. Zychowicz, Kraków
1983; por. tak¿e: J. Sosnowski, Zagadka chwalców Stalina, Wiê 2007, 2(580), s. 44-52.
13
Por. J. Tischner, Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 1982, s. 490.
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III. MODLITWA JAKO RACJONALNY CZYN JÊZYKOWY
Oprócz dwóch omówionych wy¿ej przyk³adów regulowania sfery ludzkich dzia³añ za pomoc¹ artefaktów jêzykowych, mianowicie aktów mowy,
wyposa¿onych w moc illokucyjn¹, oraz aktów perswazji, sk³aniaj¹cych do
czynu poprzez oddzia³ywanie na sferê subiektywnych motywacji do dzia³ania, mo¿na wyró¿niæ jeszcze inny rodzaj twórczego zastosowania s³owa: jest
nim modlitwa. W odniesieniu do tego rodzaju aktywnoci, obejmuj¹cej sferê
duchow¹, intelektualn¹ i emocjonaln¹ cz³owieka, jak najbardziej aktualne jest
pytanie o mo¿liwoæ  niektórzy dodaliby te¿: stosownoæ  racjonalnego
zagospodarowania przestrzeni modlitwy.
Rozpatruj¹c modlitwê jako czyn jêzykowy14 musimy pamiêtaæ, ¿e pierwszym jego sprawc¹ jest zawsze Bóg. Cz³owiek nie jest w stanie wyprzedziæ
Boga swoj¹ modlitw¹, bo ka¿de nasze s³owo, skierowane do Ojca, jest ju¿
odpowiedzi¹ na wczeniejsze s³owo Boga do nas. Jean-Luc Marion twierdzi:
Nie mówimy o Bogu, mówimy do Boga, a jeli mówimy o Bogu, to w konsekwencji mówienia do Boga […] mówi¹c do Boga, nie zwracamy siê do Niego, ale odpowiadamy na Jego pierwotne s³owo. Nie potrafiê myleæ inaczej,
jak powtarzaj¹c, podejmuj¹c Jego s³owo15. Nowo¿ytny racjonalizm stoi na
stanowisku, ¿e zanim zaczniemy mówiæ do Boga, musimy siê najpierw upewniæ co do Jego istnienia, a przynajmniej podaæ racje sk³aniaj¹ce nas do wiary,
¿e Bóg jest. Jeli nie potrafimy racjonalnie uzasadniæ przekonania o istnieniu
Boga, to powinnimy to przekonanie odrzuciæ, a co najmniej zawiesiæ, czyli
odrzuciæ wszystkie praktyczne konsekwencje jego przyjêcia. Rodzi siê jednak pytanie, dlaczego decyzja odrzucenia przekonania o istnieniu Boga mia³aby byæ bardziej racjonalna ni¿ decyzja przeciwna, skoro równie niepewne
i niedowodliwe s¹ oba sk³adniki alternatywy: Bóg jest lub Boga nie ma16. S¹d
uznaj¹cy Boga jako byt istniej¹cy mo¿emy traktowaæ albo jako tezê wymagaj¹c¹ dowodu  wiemy jednak, ¿e dotychczas nikt nie poda³ niekwestionowalnego dowodu tej tezy, spe³niaj¹cego wszystkie formalne wymogi logicznej teorii dowodu  albo jako pierwotn¹ przes³ankê wszelkich dalszych
s¹dów. Próbuj¹c udowodniæ istnienie Boga, musielibymy odnaleæ tak¹ przes³ankê, która z jednej strony by³aby dostatecznie oczywista, by mo¿na na niej
oprzeæ tak fundamentalny dowód, z drugiej strony musia³aby byæ logicznie
14
Pojêcie czynu rozumiane jest tutaj w taki sposób, jaki proponuje Karol Wojty³a w pracy
Osoba i czyn, Kraków 1969.
15
Istnienie nic nam o Bogu nie powie. Rozmowa T. Gadacza z Jean-Luc Marionem, „Tygodnik Powszechny” nr 13(3116) z 29.03.2009.
16
Por. S. Wszo³ek, Racjonalnoæ wiary, s. 69.
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wczeniejsza ni¿ fakt, ¿e Bóg jest. Skoro jednak Bóg jako stworzyciel wiata
poprzedza wszystko, cokolwiek istnieje, to nie ma nic wczeniejszego ni¿
Bóg; dlaczego wiêc mielibymy szukaæ innej przes³anki ni¿ ta, ¿e na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo i ziemiê?
Z perspektywy cz³owieka wierz¹cego, czyli kogo, kto tê tezê przyjmuje
jako punkt wyjcia, Bóg nie jest abstrakcyjn¹ przes³ank¹ mniej lub bardziej
abstrakcyjnych rozumowañ, tylko partnerem dialogu. Kto wchodzi w dialog,
nie rozpoczyna od ¿¹dania skierowanego do rozmówcy: proszê mi najpierw
udowodniæ, ¿e pan naprawdê istnieje, tylko od ws³uchania siê w p³yn¹ce od
drugiego s³owa. Przyjêcie postawy s³uchacza S³owa17 (K. Rahner) musi
oczywicie poprzedziæ wolny akt wyboru; tak jest za ka¿dym razem, gdy decydujemy siê w okrelony sposób rozumieæ to, co ma staæ siê przedmiotem
naszej refleksji (czynimy to przecie¿ tak¿e wówczas, gdy chc¹c przedstawiæ
jakie rozumowanie w obrêbie wybranej przez nas teorii, rozpoczynamy od
propozycji przyjêcia postanowienia w rodzaju: niech A bêdzie algebr¹ abstrakcyjn¹ o nastêpuj¹cej charakterystyce ). Jednak uczyniwszy raz ów wybór, rozs¹dnie jest trzymaæ siê go konsekwentnie w dalszym myleniu i postêpowaniu. Najwa¿niejsz¹ konsekwencj¹ wyboru, o którym mowa, jest nieprzerwane otwarcie na dialog z Bogiem. Podstawow¹ form¹ tego dialogu jest
modlitwa. Aby modlitwa sta³a siê narzêdziem kszta³towania racjonalnej postawy wobec Boga i wiata, powinna zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:
– odpowied na pierwotne s³owo Boga (przyk³adu takiego nastawienia
dostarcza biblijna opowieæ o Helim i Samuelu, w której sêdziwy kap³an,
zorientowawszy siê, ¿e Bóg wzywa Samuela, udzieli³ mu nastêpuj¹cej rady:
Gdyby kto ciê wo³a³, odpowiedz: Mów, Panie, bo s³uga Twój s³ucha [1 Sm 3,
9-10]). John Hick definiuje religiê jako kulturow¹ odpowied na Bo¿e objawienie18; indywidualn¹ modlitwê mo¿na okreliæ podobnie  osobow¹ odpowiedzi¹ na Bo¿e wezwanie;
– duchowe otwarcie na dialog z Bogiem, by modlitwa nie by³a tylko list¹
postulatów do spe³nienia, b¹d inn¹ form¹ jednostronnego komunikatu, lecz
równoczenie gotowoci¹ wys³uchania;
 analizê sytuacji ¿yciowej cz³owieka, dokonan¹ w uczestnicz¹cej obecnoci Boga;
– przyjêcie i zaakceptowanie konkretnych wskazówek wynikaj¹cych
z dokonanej analizy;
Zob. K. Rahner, Hörer des Wortes, Freiburg i. Br. 1997; przek³ad polski: S³uchacz S³owa,
t³um. R. Samek, Kêty 2008.
18
J. Hick, Pi¹ty wymiar, t³um. J. Grzegorczyk, Poznañ 2007.
17
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– w³¹czenie uzyskanych rezultatów w indywidualn¹ strategiê autokreacji
osoby.
Powy¿sze elementy odnosz¹ siê do modlitwy rozpatrywanej jako indywidualne uczestnictwo cz³owieka w dialogu z Bogiem. Nie uzyskamy jednak
pe³nego jej obrazu, dopóki nie uwzglêdnimy wspólnototwórczego wymiaru
modlitwy, który jest równie integralnie wpisany w istotê osobowego dialogu
z Bogiem19. W perspektywie chrzecijañskiej ostatecznym celem cz³owieka
jest zbawienie. Do jego osi¹gniêcia niezbêdne s¹ zarówno wola, postawa
i czyny osoby, jak te¿ bezinteresowna ³aska zbawcza Boga, ale i wspólnota
wyznawców. Cz³owiek nie mo¿e zbawiæ siê samemu, bez wspó³dzia³ania ³aski uwiêcaj¹cej, lecz nie mo¿e tak¿e uzyskaæ zbawienia w izolacji od wspólnoty wyznawców. Tê ostatni¹ winnimy rozumieæ nie jako trwa³y i niezmienny byt, lecz jako stale siê odnawiaj¹ce zadanie: wspólnota trwa tylko wtedy,
gdy jest podtrzymywana konkretnymi ludzkimi czynami, u pod³o¿a których
tkwi¹ indywidualnie podejmowane decyzje, za jedn¹ z najwa¿niejszych form
dzia³ania podtrzymuj¹cego zbiorowoæ jest wspólna modlitwa. W tym przejawie dialogu, gdzie niezmiennym partnerem jest Bóg, lecz po drugiej stronie
pojawia siê ju¿ nie pojedyncza osoba, a wieloosobowa zbiorowoæ, konstytutywnymi elementami s¹:
– o¿ywianie jêzyka religijnego jako nonika relacji miêdzyosobowych
o szczególnym charakterze;
– bezporednie uczestnictwo we wspólnym czynie modlitwy;
– otwarcie wspólnoty na ¿yw¹ obecnoæ Boga i poszerzenie w ten sposób
przestrzeni dialogu o wymiar transcendencji.
Jêzyk jako mowa  twierdzi³ Ferdynand Ebner20  istnieje tylko wtedy,
gdy jaki ja mówiê do jakiego ty. Jêzyk jest wiêc materi¹ przestrzeni
dialogu. Abstrakcyjna struktura w rozumieniu Ferdinanda de Saussure’a oraz
gotowe formu³y i regu³y, zawarte w s³ownikach oraz podrêcznikach gramatyki, to jeszcze nie jêzyk, a zaledwie zestaw warunków mo¿liwoci jego urzeczywistnienia. Dopiero gdy za pomoc¹ formu³ jêzykowych wypowiada siê
treci ¿yciowo i osobicie wa¿ne dla mówi¹cego, mamy do czynienia z realnym i autentycznym faktem jêzykowym. Podobnie z modlitw¹, która wówczas dopiero staje siê ¿ywa i wype³nia swoj¹ funkcjê, gdy wbudowana zostanie w strukturê wspólnoty wyznawców, zwracaj¹cej siê ku Bogu. Jêzyk za,
19
Por. J. Gauthier, Co to znaczy modliæ siê?, w: tego¿, Modliæ siê  kiedy, jak i dlaczego?,
t³um. K. Chodacki, P. Cho³da, Kraków 2008, s. 27-28.
20
Por. F. Ebner, Das Wort und die geistigen Realitäten. Pneumatologische Fragmente, Wien
1952.
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w którym formu³ujemy wezwania modlitewne, bêd¹c (w ujêciu strukturalnym) utrwalonym kulturowo zasobem kompetencji komunikacyjnych, stanowi wa¿ny czynnik wspólnototwórczy, gdy¿ wspólne wzorce kompetencji
jêzykowych sprzyjaj¹ wytworzeniu bliskich wiêzi miêdzyosobowych: im bardziej formu³y, symbole i obyczaje zwi¹zane z uzusem jêzykowym konkretyzuj¹ wiê grupow¹, tym jest ona silniejsza. Mo¿na to zaobserwowaæ na przyk³adzie gwar regionalnych, kodów subkultury b¹d jêzyków hobbystycznych21. Jêzyk modlitwy równie¿ stwarza szansê, by zaistnieæ jako instrument
budowania wiêzi grupowej, konstytuuj¹cy duchow¹ ojczyznê, w której wszyscy u¿ytkownicy tej mowy czuj¹ siê zadomowieni. Dlatego wiadomy wysi³ek budowania  poprzez wysi³ek uczestnictwa w modlitwach wspólnotowych, a tak¿e przez trwanie w indywidualnej, osobistej wiêzi modlitewnej
z Bogiem  mo¿na uznaæ za jak najbardziej racjonalne i pragmatyczne dzia³anie, zmierzaj¹ce do podtrzymania w istnieniu wspó³zbawiaj¹cej siê w Bogu
wspólnoty wierz¹cych.
SUMMARY
In the paper author argues for the thesis that in confrontation of two kinds of rationality, that is
natural cognition of the inherent mind and supernatural cognition in the light of the revealed truth,
it is the latter that has the advantage. Then he analyses a prayer (taken as one of the results of the
supernatural cognition) as a rational language act and points 5 conditions which seem to be
necessary to make the prayer an instrument of shaping a rational attitude towards both God and
world.

Key words:
rationality, faith, prayer, act, language, cognition, justification
21
Interesuj¹cym przyk³adem jest literackie przetworzenie gwary myliwskiej w ksi¹¿ce gawêdzie Janusza Meissnera Opowieæ pod psem, a nawet pod dwoma, Warszawa 2006.
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Wa¿ne miejsce we wspó³czesnej refleksji nad racjonalnoci¹ zajmuje myl
Micha³a Hellera, laureata presti¿owej Nagrody Templetona (2008), przyznawanej corocznie za wybitne zas³ugi w pokonywaniu barier miêdzy nauk¹ a wiar¹.
Tego typu interdyscyplinarnoæ jest dzi szczególnie potrzebna, jeli chcemy coraz lepiej rozumieæ samych siebie i nasze miejsce we wszechwiecie.
M. Heller problem racjonalnoci bada zarówno na p³aszczynie filozoficznej, jak
i teologicznej. W niniejszym opracowaniu przedstawiam najpierw przejawy racjonalnoci, o których mówi M. Heller, czyli te obszary w dowiadczeniu cz³owieka, które inspiruj¹ go do podejmowania prób ich zrozumienia. Nastêpnie,
wobec braku adekwatnej i powszechnie akceptowanej definicji racjonalnoci,
ukazujê jak rozumie j¹ M. Heller. Ostatnia czêæ jest towarzyszeniem M. Hellerowi w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Co sk³ania cz³owieka do kierowania siê racjonalnoci¹? Przecie¿, skoro jestemy wolni, nie jestemy na ni¹
skazani. Nieco przewrotnie mo¿na na ten problem spojrzeæ przez pryzmat postawionego przez M. Hellera pytania: jak g³upota jest mo¿liwa?1.
I. PRZEJAWY RACJONALNOCI
Przejawy racjonalnoci, o których mówi M. Heller, mo¿na podzieliæ na
podmiotowe i przedmiotowe. Podstawowym podmiotowym przejawem racjo1

M. Heller, Moralnoæ mylenia, Tarnów 1993, s. 13-17.
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nalnoci jest jaki instynkt2, który ka¿e cz³owiekowi szukaæ wyjanienia
wszystkiego, co go otacza. Ten instynkt ka¿e nam za³o¿yæ, ¿e takie wyjanienie jest w ogóle mo¿liwe, czyli ¿e przedmiot naszych badañ (wszechwiat)
odznacza siê racjonalnoci¹. Dla M. Hellera za³o¿enie to nie ma charakteru
czysto metodologicznego, co pozwala³oby jednoczenie przyjmowaæ, ¿e racjonalnoæ przedmiotu mo¿e byæ po prostu ludzk¹ projekcj¹ racjonalnoci
podmiotu poznaj¹cego. Argumentem na rzecz racjonalnoci rozumianej jako
istotny element struktury wiata jest mo¿liwoæ tworzenia modeli matematycznych. Matematyka nie jest tutaj tylko jêzykiem fizyki, ale staje siê tworzywem, z którego zrobiona jest fizyka3. M. Heller w ksi¹¿ce napisanej
wspólnie z Georgem V. Coyne uzasadnia to nastêpuj¹co: Skonstruowaæ fa³szywy model jest bardzo ³atwo, ale nie sposób stworzyæ matematycznego modelu
czego irracjonalnego. Irracjonalnoæ wymaga wprowadzenia do modelu elementów sprzecznych, a to natychmiast powoduje jego ruinê4. Autorzy tej
ksi¹¿ki odpieraj¹ te¿ zarzut jakoby nasze postrzeganie wiata jako racjonalnego by³o efektem procesu ewolucji, który niejako wymusi³ na cz³owieku takie spojrzenie na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoæ. M. Heller wraz z G. V. Coyne
stwierdzaj¹: wrêcz musimy przyznaæ wiatu w³asnoæ (b¹d te¿ ca³y zbiór w³asnoci), dziêki której ów proces wymuszenia by³ mo¿liwy, a przecie¿ to w³anie nazwalimy racjonalnoci¹ wiata. […] To w³anie ewolucja stworzy³a
owo wspania³e sprzê¿enie miêdzy racjonalnoci¹ wiata i nasz¹ w³asn¹5.
Gdyby tak nie by³o, wówczas nasz instynkt (poczucie racjonalnoci) by³by,
jak okrela to M. Heller w swojej ksi¹¿ce Usprawiedliwienie wszechwiata,
najbardziej irracjonaln¹ sztuczk¹ sp³atan¹ nam przez pozornie tylko istniej¹ce nic6.
Cz³owiek, dzia³aj¹c instynktownie, nie zawsze wi¹¿e to z refleksj¹ nad sposobem swojego dzia³ania. Brak takiej refleksji uniemo¿liwia wypracowanie
skutecznej metody stosowania podmiotowego przejawu racjonalnoci do przedmiotu badañ. Dlatego te¿ wa¿n¹ rolê w wypracowywaniu wzorców racjonalnoci odgrywaj¹ mistrzowie mylenia. Oni jak gdyby kszta³tuj¹ nasz instynkt.
M. Heller rolê s³upów milowych wyznaczaj¹cych w naszej kulturze drogi racjonalnoci przypisuje trzem sporód wielu mylicieli: Sokratesowi, Kartezjuszowi i Popperowi. Sokrates wobec sofistów kupcz¹cych m¹droci¹ staje jako
2
3

s. 39.

4
5
6

M. Heller, Usprawiedliwienie wszechwiata, Kraków 1995, s. 87-89.
G.V. Coyne, M. Heller, Pojmowalny wszechwiat, t³um. R.M. Sadowski, Warszawa 2007,
Tam¿e.
Tam¿e, s. 39-40.
M. Heller, Usprawiedliwienie wszechwiata, s. 10.
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przyjaciel m¹droci. On pierwszy zrozumia³ wielk¹ wartoæ cnoty (arete) jako
wartoci moralnej, w odró¿nieniu do wczeniejszego rozumienia jej jako sprawnoci fizycznej. Sokrates wierzy³, ¿e poprzez uczciwe mylenie cz³owiek mo¿e
æwiczyæ siê w cnocie i przez to stawaæ siê m¹drym. Oddaj¹c ¿ycie za uczciwe
mylenie, potwierdzi³, ¿e jest to dla niego najwiêksza wartoæ7.
Kartezjusza Rozprawa o metodzie8 rozpoczyna nowo¿ytn¹ kartê w historii racjonalnoci. Znalezienie w³aciwej metody i konsekwentne jest stosowanie Kartezjusz uwa¿a³ za tak wa¿ne, ¿e stwierdza nawet: I o wiele w³aciwiej
jest nigdy nie myleæ o poszukiwaniu prawdy jakiej rzeczy, ni¿ to czyniæ bez
metody […]9. Metodyczne w¹tpienie Kartezjusza wskaza³o na ogromn¹ rolê,
jak¹ w poznaniu powinien odgrywaæ samokrytycyzm. Wysi³ki podjête przez
niego wynika³y z uznania Prawdy jako Wartoci. By³a to jego decyzja moralna, któr¹ M. Heller nazywa decyzj¹ racjonalnoci10.
Kolejnym kamieniem milowym w kreowaniu wzorców racjonalnoci wed³ug M. Hellera by³o przejcie od wiedzy subiektywnej, do której d¹¿y³ Kartezjusz, do wiedzy intersubiektywnie komunikowalnej. Ten postulat zrealizowa³ Karl R. Popper. Wskaza³ on na mo¿liwoæ istnienia wiata wiedzy bez
podmiotu poznaj¹cego i nazwa³ go trzecim wiatem (obok wiata obiektywnego i subiektywnego)11. Drog¹ do stworzenia tego wiata jest wed³ug
K. Poppera krytyczny racjonalizm, który ka¿e przekraczaæ granice metody
empirycznej. Metoda empiryczna traktuje wiat jako fizycznie zamkniêty
uk³ad zdeterminowany warunkami pocz¹tkowymi. Cz³owiek ze swoj¹ racjonaln¹ wiedz¹ dokonuje swoistego otwarcia wszechwiata12. Krytyczne mylenie zawsze wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ dokonywania wyborów miêdzy konkurencyjnymi wnioskami. W ten sposób K. Popper obala pozytywistyczny mit
budowania nauki poprzez rejestrowanie nagich faktów. To, co mia³o byæ
szczytem racjonalnoci, okaza³o siê irracjonaln¹ iluzj¹, bowiem ka¿dy fakt,
dla jego zrozumienia, domaga siê interpretacji. Interpretacje te mog¹ byæ bardziej lub mniej wartociowe i dlatego domagaj¹ siê krytycznego mylenia.
Dokonywane póniej wybory s¹ wyborami moralnymi. Racjonalnoæ jest
wiêc istotnym elementem Otwartego Wszechwiata13.
Tam¿e, s. 15-22.
R. Descartes, Rozprawa o metodzie, t³um. W. Wojciechowska, Warszawa 1970.
9
R. Descartes, Prawid³a kierowania umys³em, t³um. L. Chmaj, Warszawa 1958, s. 15.
10
M. Heller, Usprawiedliwienie wszechwiata, s. 28.
11
K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, t³um. A. Chmielewski,
Warszawa 1992.
12
K. Popper, Wszechwiat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, t³um. A. Chmielewski, Kraków 1996.
13
M. Heller, Usprawiedliwienie wszechwiata, s. 33-40.
7
8
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M. Heller, ukazuj¹c przejawy racjonalnoci, nie ogranicza siê do refleksji
filozoficznej, lecz rozszerza j¹ na pole teologiczne. Tutaj racjonalnoæ wiata
jest dla niego ladem stworzenia14. W ksi¹¿ce pt. Czy fizyka jest nauk¹ humanistyczn¹ czytamy: Z teologicznego punktu widzenia nale¿a³oby stwierdziæ,
¿e stworzenie wiata przez Boga by³o aktem rozumnym. Nauka nie czyni nic
innego, jak tylko krok po kroku rozszyfrowuje pewne elementy rozumnego zamys³u, wedle którego wiat zosta³ stworzony15. W tym kontekcie racjonalnoæ
jest cech¹ zarówno wysi³ków naukowych, jak i badanego wiata, który zawiera w sobie racjonaln¹ strukturê zamierzon¹ przez Stwórcê. Zatem równie¿ na
gruncie teologii o racjonalnoci mo¿emy mówiæ w ujêciu przedmiotowym,
jak i podmiotowym. Oba te aspekty swoje wyjanienie znajduj¹ w koncepcji
Bo¿ego aktu stwórczego. Bóg tak stworzy³ cz³owieka, ¿e ten ma zdolnoæ
badania dzie³a stworzenia. M. Heller zwraca jednak uwagê na to, ¿e struktura
stworzonego przez Boga wiata przenikniêta jest bez reszty, zgodnie z zamys³em Stwórcy, Znaczeniem i Wartoci¹ (du¿ymi literami), cz³owiek jednak do
koñca nie mo¿e tego zg³êbiæ, gdy¿ ma dostêp tylko do cieni wartoci i znaczeñ (wtedy stosujemy ma³e litery). M. Heller nazywa to niewyczerpan¹ tajemnic¹ racjonalnoci16.
II. POJÊCIE RACJONALNOCI
Samo pojêcie racjonalnoci pozostaje nieostre, a w zwi¹zku z tym w zale¿noci od potrzeb ró¿nie siê je definiuje. Sam M. Heller zauwa¿a: Próba skatalogowania wszystkich znaczeñ ³¹czonych z terminem racjonalnoæ by³aby
przedsiêwziêciem równie niepotrzebnym, co i beznadziejnym17. Jednoczenie
jednak stwierdza, ¿e: ze wszech miar warto podumaæ nad problematyk¹ naros³¹ wokó³ treci niesionej przez to wyra¿enie18. W ramach owego dumania
M. Heller w pewien sposób porz¹dkuje historycznie uwarunkowane spojrzenie
na racjonalnoæ. Jej korzenie dostrzega w postawie staro¿ytnych Greków, którzy zaczêli szukaæ uzasadnieñ dla swych przekonañ. Sam sposób owego uzasadniania by³ ró¿ny. Za najbardziej precyzyjny uwa¿ano budowanie systemów
aksjomatycznych zgodnie z za³o¿eniami logiki Arystotelesa. Metoda ta, postuluj¹ca budowanie danej dziedziny wiedzy na kilku oczywistych prawdach (aksjomatach) za pomoc¹ ci¹gu wynikañ, sprawdzi³a siê w geometrii Euklidesa,
14
15
16
17
18

M. Heller, Czy fizyka jest nauk¹ humanistyczn¹?, Tarnów 1998, s. 171.
Tam¿e.
M. Heller, Usprawiedliwienie wszechwiata, s. 95-96.
M. Heller, Moralnoæ mylenia, s. 19.
Tam¿e.
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ale zawiod³a na gruncie rozwa¿añ filozoficznych. Ten brak starali siê wyeliminowaæ myliciele redniowieczni, szukaj¹c uzasadnienia danej tezy w ogniu
dyskusji. By móc rozwa¿yæ wszystkie mo¿liwe argumenty za i przeciw,
czêsto powo³ywali fikcyjnego oponenta19. Jak pokaza³a historia nauki, ten typ
racjonalnoci nie zawsze prowadzi³ do poznania prawdy. W czasach nowo¿ytnych, gdy z rozwa¿añ filozofii przyrody wy³oni³y siê nauki przyrodnicze, podstawowym kryterium uzasadniania mia³ byæ eksperyment. W ten sposób rozpowszechni³ siê typ racjonalnoci pozytywistycznej, który kaza³ ograniczyæ zakres
racjonalnoci do obszaru badanego przez nauki empiryczne. Wszystko to, co
nie da³o siê wyraziæ za pomoc¹ pojêæ operacyjnych, czyli nie dawa³o siê zmierzyæ i opisaæ jêzykiem równañ matematycznych, uwa¿ano za irracjonalne. Pewn¹ zas³ug¹ pozytywizmu by³o przypieszenie rozwoju filozofii nauki, która wykaza³a ograniczenia metody empirycznej i odrzuci³a jej roszczenia do wyznaczania granic racjonalnoci. Wówczas – jak pisze M. Heller  uwiadamiane lub
nieuwiadamiane sobie pragnienia (nierzadko wrêcz reakcje biochemiczne) niekiedy prawie ca³kowicie zastêpuj¹ logikê i rozs¹dek20. Nie znaczy to jednak, ¿e
po upadku pozytywistycznych idea³ów nauki, skazani jestemy na irracjonalnoæ. Dowiadczenie naukowe po³¹czone z wymogiem intelektualnej uczciwoci (warto zauwa¿yæ, ¿e wkraczamy w tym miejscu na grunt moralnoci wymykaj¹cy siê racjonalnoci typu pozytywistycznego) pozwala M. Hellerowi
sformu³owaæ tytu³em przyk³adu szereg regu³, które potraktowane w sposób
³¹czny stanowi¹ warunek konieczny racjonalnoci. Mo¿emy do nich zaliczyæ:
Po pierwsze, d¹¿noæ do cis³oci i informatywnoci w formu³owaniu s¹dów
i wypowiedzi w granicach jêzyka. […] Po drugie, otwartoæ na dyskusjê z innymi. […] Po trzecie samokrytycyzm. […] Po czwarte, krytyczne rozpatrywanie
innych mo¿liwoci. ( ) Po pi¹te, wewnêtrzna spójnoæ pogl¹dów. […] Po szóste, poczucie konsekwencji. […] Po siódme, wiadomoæ ograniczeñ jêzykowych
i innych uwarunkowañ w³asnych pogl¹dów21. M. Heller zaznacza, ¿e nie nale¿y
tej listy traktowaæ ani jako wskazuj¹cej na najwa¿niejsze warunki racjonalnego
postêpowania, ani jako listy pe³nej i ostatecznej. Niemniej w konkluzji stwierdza: Jeli kto chce postêpowaæ rozumnie, czyli racjonalnie, to musi siê tych
prawide³ trzymaæ. Jeli komu nie zale¿y, by byæ racjonalnym, mo¿e mieæ do
tych prawide³ stosunek obojêtny22.
M. Heller zwraca uwagê na to, ¿e gdy rozszerzy siê granice racjonalnoci
poza formalizm nauk empirycznych, wówczas stajemy przed problemem do19
20
21
22

Tam¿e, s. 19-20.
Tam¿e, s. 22.
Tam¿e, s. 23-24.
Tam¿e s. 25.

78

ADAM ADAMSKI

boru uzasadnienia. Je¿eli sprawdzalnoæ empiryczna nie jest jedynym sposobem uzasadniania twierdzeñ, to czy mo¿na mówiæ o racjonalnej wierze religijnej? M. Heller udziela na to pytanie odpowiedzi twierdz¹cej. W tym wypadku rolê uzasadnienia spe³nia zaanga¿owanie oparte na wczeniejszym
uchwyceniu treci wiary. Nie dyskwalifikuje to racjonalnoci przekonania religijnego, gdy racje rozumowe wyprzedzaj¹ to zaanga¿owanie, a ono samo
jest racjonalne23. Podstaw¹ tego stanowiska jest dla M. Hellera stwierdzenie,
¿e: Racjonalnoæ jest tak podstawowym postulatem, ¿e paradoksalnie mo¿na
powiedzieæ, i¿ na lepo, bez dania jakichkolwiek racji, mo¿na siê zaanga¿owaæ tylko w racjonalnoæ24. W ten sposób uzasadnione jest mówienie o racjonalnej wierze, która spe³nia wymieniony wy¿ej zespó³ regu³ warunkuj¹cych racjonalnoæ i jest cile zwi¹zana z prawdziwoci¹25.
Rozumienie racjonalnoci przez M. Hellera dosyæ wyranie wi¹¿e siê te¿
z pojêciem logicznoci. Z jednej bowiem strony mówi on o metodzie naukowej jako racjonalnej dziêki temu, ¿e potrafi uchwyciæ elementy rozumnego zamys³u, którym charakteryzuje siê wiat bêd¹cy przedmiotem badañ
nauk empirycznych. Z drugiej strony, mówi¹c o uwarunkowaniach pozwalaj¹cych konstruowaæ skuteczne w badaniu wiata teorie fizyczne, wskazuje na
logiczn¹ naturê rzeczywistoci26. Racjonalnoæ i logicznoæ wiata umo¿liwiaj¹ cz³owiekowi poznawanie go i rozumienie.
£¹czenie rozumienia racjonalnoci z logicznoci¹ pozwala M. Hellerowi
na wskazanie mo¿liwoci istnienia racjonalnoci w czystej formie. Jest ni¹
wiat matematyki.
wiat matematyczny jest po prostu struktur¹ wynikañ. I w tym sensie jest
on niejako racjonalnoci¹ w czystej formie. W formie czystej, poniewa¿ nie
wychodzi poza siebie; racjonalnoci¹, poniewa¿ niezawodne wynikanie
z przes³anek, o których siê zak³ada, ¿e s¹ prawdziwe, prowadzi do wniosku,
który te¿ musi siê przyj¹æ za prawdziwy27.
Ta czysta racjonalnoæ wiata matematycznego ma cis³y zwi¹zek ze
wiatem fizycznym. Dzieje siê tak dziêki temu, ¿e wspó³czesna fizyka, buduj¹c swoje teorie, stara siê zidentyfikowaæ pewn¹ strukturê matematyczn¹ jako
czêæ struktury wiata fizycznego28. Czysta racjonalnoæ jest w tym wypadku
23
24
25
26
27
28

M. Heller, Wszechwiat i S³owo, Kraków 1994, s. 176.
Tam¿e, s. 173.
Tam¿e, s. 174.
M. Heller, Czy fizyka jest nauk¹ humanistyczn¹?, s. 107.
M. Heller, Nauka i wyobrania, Kraków 1995, s. 63.
Tam¿e.
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narzêdziem, które wymaga umiejêtnego zastosowania. Wynika to przede
wszystkim z tego, ¿e wiat matematyki jest o wiele bogatszy od wiata fizycznego. Nale¿y wiêc z tego bogactwa matematycznych mo¿liwoci wyodrêbniæ
tylko te struktury, które odpowiadaj¹ rzeczywistoci fizycznej. Czysta racjonalnoæ matematyki ma tê istotn¹ zaletê, ¿e w niemal cudowny sposób unifikuje ona dotychczas odleg³e od siebie fakty, pojêcia, modele i teorie29.
M. Heller zwraca przy tej okazji uwagê na fakt, ¿e op³aca nam siê inwestowaæ informacje zdobyte na drodze empirycznej w budowanie teorii matematycznych, poniewa¿ uzyskujemy wówczas wiêcej dodatkowych informacji,
których nie dostarcza³ wczeniejszy eksperyment, a które pozwalaj¹ na wyznaczanie drogi nastêpnych badañ. Czysta racjonalnoæ niejako wiêc podpowiada nam, co jeszcze mo¿emy zrozumieæ30. Zabieg ten nie oznacza jednak,
¿e w ten sposób matematyczne struktury czystej racjonalnoci stan¹ siê powszechnie dostêpne dla naszej wyobrani. Racjonalnoæ struktur matematycznych nie musi wykluczaæ ich abstrakcyjnoci. Stawia to przed nami zadanie
æwiczenia siê w sztuce abstrakcji, by coraz lepiej ogarniaæ obszary rzeczywistoci dotychczas pozostaj¹ce dla nas niedostêpne. W ten sposób czysta racjonalnoæ pozwala nam przecieraæ zupe³nie nowe szlaki poznania. M. Heller
ilustruje ten proces przyk³adami z historii nauki. Osi¹gniêcia nowoczesnej
nauki s¹ nieustannym zwyciêstwem matematyki nad wyobrani¹. Ledwo zd¹¿ylimy przyzwyczaiæ siê do skrócenia prêtów pomiarowych wzd³u¿ kierunku
ruchu, zwolnienia zegarów, paradoksu bliniaków i czterowymiarowej czasoprzestrzeni, Einstein zada³ now¹ lekcjê gimnastyki naszej wyobrani: pole
grawitacyjne jest zakrzywieniem czasoprzestrzeni. […] Dobra, poczciwa materia klasycznej fizyki, ale i naszego codziennego dowiadczenia, zaczê³a coraz bardziej rozp³ywaæ siê przed zdumionymi oczami badaczy, a¿ ca³kowicie
zmienia³a siê w fale. […] Materia okaza³a siê falowaniem matematycznego
prawdopodobieñstwa.
Dosz³o wreszcie do tego, ¿e ju¿ tylko specjalici s¹ w stanie pomagaæ sobie wyobrani¹ w swojej w¹skiej dziedzinie. […]
Wygl¹da na to, ¿e dynamiczna struktura wiata ca³kowicie przewy¿sza
mo¿liwoci naszej wyobrani, a tylko d³ugie ci¹gi matematycznych wynikañ
s¹ wystarczaj¹co potê¿ne, by przezwyciê¿yæ bezw³ad naszej wyobrani i ods³oniæ nam co ze struktury wiata31.
M. Heller, Co to znaczy, ¿e przyroda jest matematyczna, w: Matematycznoæ przyrody. Sympozjum  Kraków 1213 maja 1989, red. M. Heller, J. ¯yciñski, A. Michalik, Kraków 1990, s. 10.
30
Tam¿e, s. 8-9.
31
M. Heller, Nauka i wyobrania, s. 169-170.
29
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Czyst¹ racjonalnoæ, czyli zbiór wszystkich mo¿liwych struktur matematycznych, ze wzglêdu na to, ¿e stanowi¹ one struktury powi¹zane ze sob¹
wszelkimi mo¿liwymi zwi¹zkami wynikania, M. Heller proponuje nazwaæ polem formalnym lub polem racjonalnoci32.
Skonfrontowanie pola racjonalnoci z tym, co rzeczywicie zosta³o zrealizowane w wiecie fizycznym przypomina Whiteheadowskie rozumienie
aktu stwórczego Boga (stwarzanie to ograniczanie pola mo¿liwoci) i przenosi nas w obszar teologii nauki.
T¹ drog¹ pod¹¿a te¿ M. Heller. Tutaj racjonalnoæ postrzega jako cechê
Stwórcy. Pojmowalnoæ wiata oraz jego istnienie s¹ dwoma aspektami stworzenia. Dziêki aktowi stworzenia wiat istnieje, za poprzez akt stworzenia
wiat jest pojmowalny. Racjonalnoæ Stwórcy odbija siê w wiecie33.
Rozumienie racjonalnoci jako cechy Stwórcy pozwala rozszerzyæ jej rozumienie na takie elementy zaliczane tradycyjnie do irracjonalnych, jak na
przyk³ad przypadkowoæ i nieprzewidywalnoæ. M. Heller zauwa¿a, ¿e wspó³czesna nauka wyró¿nia w strukturze wszechwiata zarówno elementy kosmiczne (ca³kowalnoæ, analitycznoæ, policzalnoæ, przewidywalnoæ)34, jak
i elementy chaotyczne (prawdopodobieñstwo, przypadkowoæ, nieprzewidywalnoæ i wiele innych cech stochastycznych35. Patrz¹c na te wydawa³oby siê
antagonistyczne si³y w perspektywie teologicznej, M. Heller stwierdza, ¿e
kosmos i chaos nie s¹ antagonistycznymi si³ami, lecz raczej dwoma sk³adnikami tego samego Bo¿ego dzia³ania w wiecie36. Wczeniej, w tym samym
tekcie M. Heller wyjania, ¿e: W najbardziej podstawowym sensie dzia³anie
Boga w wiecie polega na udzielaniu temu wiatu istnienia w taki sposób, ¿e
to, co uczestniczy w istnieniu, uczestniczy tak¿e w racjonalnoci, to jest podlega matematycznym prawom natury37.

M. Heller, Uchwyciæ przemijanie, Kraków 1997, s. 236-238. Na temat pola racjonalnoci
zob. te¿: G.V. Coyne, M. Heller, Pojmowalny wszechwiat, s. 129-131.
33
M. Heller, O teologicznych interpretacjach fizycznych teorii stworzenia, w: Bóg  wszechwiat  cz³owiek, t. I, Tarnów 2006, s. 199.
34
M. Heller, Chaos, prawdopodobieñstwo i pojmowalnoæ wiata, w: Bóg  wszechwiat 
cz³owiek, s. 272-273.
35
Tam¿e. Na temat matematyzacji chaosu zob. te¿: G.V. Coyne, M. Heller, Pojmowalny
wszechwiat, s. 122-123.
36
M. Heller, Chaos, prawdopodobieñstwo i pojmowalnoæ wiata, w: Bóg – wszechwiat 
cz³owiek, s. 272-273.
37
Tam¿e, s. 256-257.
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III. WYBÓR RACJONALNOCI
Jest rzecz¹ niezaprzeczaln¹, ¿e kierowanie siê racjonalnoci¹ pozwala
cz³owiekowi czyniæ sobie ziemiê poddan¹, ale M. Heller stawia równie¿
pytanie, czy racjonalnie mo¿na uzasadniæ kierowanie siê racjonalnoci¹. Trzeba by wówczas za³o¿yæ to, co dopiero chcemy uzasadniæ. Nie mo¿emy zatem
w dowodzie u¿ywaæ racjonalnych rodków dowodzenia, czyli nie mo¿emy
przeprowadziæ dowodu38. Ostatecznie, za Kartezjuszem, trzeba nam stwierdziæ, ¿e ka¿dy cz³owiek mo¿e mieæ pewnoæ tylko w stosunku do tego, ¿e siê
nad tym zastanawia, ¿e o tym myli. Ale brak racjonalnych podstaw, by na
ich podstawie uznaæ, ¿e wiat jest racjonaln¹ struktur¹, któr¹ mo¿emy poznawaæ. W tym miejscu M. Heller odwo³uje siê do K. Poppera, który twierdzi, ¿e
ludzkoæ po prostu dokona³a wyboru, a poniewa¿ racjonalnoæ jest wartoci¹,
wiêc by³ to wybór moralny39. W ten sposób racjonalnoæ w³¹czona zosta³a
u M. Hellera w obszar ocen etycznych, co w zestawieniu jej z irracjonalnoci¹
pozwala mu stwierdziæ: Racjonalnoæ oceniamy jako dobro, irracjonalnoæ jako
z³o. […] U podstaw nauki le¿y zatem decyzja moralna. […] Racjonalna metoda
badania wiata okazuje siê skuteczna w jego badaniu, poniewa¿ wiat jest przenikniêty sensem40. Nie znaczy to jednak, ¿e ów subiektywny wybór ka¿dego
cz³owieka skazuje go na „metafizyczny horror”41, w którym trzeba siê liczyæ
z tym, ¿e jest siê tylko punktem wiadomoci w nieskoñczonej przestrzeni nicoci i z³udzeñ42. Wyjcie poza analizowanie w³asnej wiadomoci dokonuje
siê poprzez mo¿liwoæ uczestniczenia jednostki w wiedzy intersubiektywnej43.
Dlatego wród wymienianych wczeniej warunków racjonalnoci, wed³ug
M. Hellera, znalaz³o siê otwarcie na dialog. Wycofanie siê z udzia³u w trzecim wiecie K. Poppera i próba samotnego d¹¿enia do prawdy jest przejawem
irracjonalnoci. Uk³ad zamkniêty, podobnie jak w termodynamice, skazany
jest na mieræ. ¯eby proces by³ rozwojowy, konieczne jest czerpanie energii
z zewn¹trz. Wybór racjonalnoci opiera siê zatem na filozoficznej wierze
w istnienie mojego empirycznego (nie tylko transcendentalnego) ja, istnienie
zewnêtrznego wiata (a wraz z nim innych orodków wiadomoci), jego racjonalnoci i (przynajmniej do pewnego stopnia) poznawalnoci, a co za tym
M. Heller, Wszechwiat u schy³ku stulecia, Kraków 1994, s. 159.
M. Heller, Moralnoæ mylenia, s. 54. Zob. te¿: K. Popper, The Open Society, t. 2, London
1974; M. Heller, Scjentific Rationality and Christian Logos, w: Philosophy and Theology – A Common Quest for Understanding, Vatican City State, 1988, s. 141-150.
40
M. Heller, Czy fizyka jest nauk¹ humanistyczn¹?, s. 207-208.
41
Zob. L. Ko³akowski, Horror metaphysicus, t³um. M. Panufnik, Warszawa, 1990.
42
M. Heller, Moralnoæ mylenia, s. 51.
43
Zob. K. Popper, Wiedza obiektywna, 148-157; 211-216.
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idzie mo¿liwoci zbli¿ania siê do prawdy o nim44. Ta filozoficzna wiara tym
ró¿ni siê od wiary religijnej, ¿e nie niesie obietnicy zbawienia w przysz³ym
wiecie, lecz wybawia nas od wspominanego wczeniej metafizycznego horroru. Jednak¿e M. Heller wskazuje na pewien zwi¹zek miêdzy filozoficzn¹
wiar¹ Greków i religijn¹ wiar¹ chrzecijan. Greccy filozofowie podstawy zrozumia³oci wiata wi¹zali z Logosem, który w Nowym Testamencie znalaz³
odniesienie do S³owa Wcielonego45. Póniej myliciele redniowiecza stworzyli ideê Boga rozumianego jako najwy¿szego gwaranta racjonalnoci wiata i nas samych. […] Nigdy do tego czasu racjonalnoæ nie uzyska³a równie
potê¿nych podstaw46.
Traktowanie wyboru racjonalnoci w kategoriach wyboru moralnego, sytuuje ten wybór w obszarze religijnym. M. Heller przywo³uje w tym miejscu
przyk³ad genialnego fizyka, Alberta Einsteina, który prze¿ywa³ mo¿liwoæ
matematycznego zrozumienia wiata w kategoriach mistycznych. Nauka mo¿e
byæ tworzona tylko przez tych, którzy ca³kowicie powiêcili siê d¹¿eniu do
prawdy i zrozumienia. Ale ród³em takiego powiêcenia mo¿e byæ tylko sfera
religijna. Nale¿y tu wiara w to, ¿e prawa obowi¹zuj¹ce w istniej¹cym wiecie
s¹ racjonalne, to znaczy zrozumia³e dla umys³u. Nie mogê wyobraziæ sobie
autentycznego naukowca bez tego rodzaju g³êbokiej wiary47.
Koncepcja ta swymi pocz¹tkami siêga myli Platona. Uzasadnieniem istnienia wiata idei jest dla niego ich racjonalnoæ. Nie potrzeba innego uzasadnienia istnienia idei. A zatem racjonalnoæ zosta³a tutaj uto¿samiona z istnieniem48.

PODSUMOWANIE
M. Heller racjonalnoæ rozwa¿a na gruncie filozofii i teologii nauki. Filozoficzna refleksja nad metod¹ naukow¹ ka¿e w niej dostrzec racjonalnoæ
rozumian¹ jako skuteczne narzêdzie poznawania i rozumienia wiata. Mo¿liwoæ ta uwarunkowana jest odpowiedni¹ struktur¹ zarówno poznaj¹cego podmiotu, jak i poznawanego przedmiotu. Z kolei teologiczna refleksja nad suk-

M. Heller, Moralnoæ mylenia, s. 52.
Tam¿e, s. 59; zob. Prolog Ewangelii w. Jana.
46
G.V. Coyne, M. Heller, Pojmowalny wszechwiat, s. 66.
47
A. Einstein, Science and Religion, w: Ideas and Opinions, s. 54-55, cyt. za: M. Heller, Nauka i wyobrania, s. 173.
48
M. Heller, Nauka i wyobrania, s. 175.
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cesami nauki wskazuje na ród³o racjonalnej struktury wiata, którym jest
stwórczy zamys³ Boga. Postulat kierowania siê racjonalnoci¹ opiera siê na
wyborze wartoci, czyli jest decyzj¹ moraln¹.
SUMMARY
M. Heller analyses rationality in philosophy and theology of science. Philosophical reflection
upon the scientific method lets perceive rationality in it understood as an effective tool of knowing
and understanding the world. This possibility is conditioned by a certain structure of both a knowing
subject and an object being known. Moreover, theological reflection concerning the successes of
science indicates the source of rational structure of the world, which is God’s creative plan. The
postulate of rationality is based on the choice of value. Thus it is a moral decision.

Key words:
rationality, creation, empirical sciences
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OSOBA I RACJONALNOÆ
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PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Krytyka koncepcji racjonalnoci bezdowodowego przewiadczenia
teistycznego Johna Hicka
The critics of the John Hicks conception of the rational theistic belief without proof

WPROWADZENIE
Poni¿szy artyku³ prezentuje Johna Hicka koncepcjê bezdowodowego
racjonalnego przewiadczenia teistycznego i jej krytykê. Rozwijaj¹c swoj¹
filozofiê, Hick rozszerza ow¹ koncepcjê równie¿ na przewiadczenia nieteistyczne. St¹d szersze pojêcie (przewiadczenia religijne) w tytule artyku³u.
Pomys³ na ujêcie przewiadczeñ teistycznych jako bezdowodowych, ale racjonalnych przestawiony zosta³ w pracy Argumenty za istnieniem Boga1. Brak
dowodów dla owych przewiadczeñ wi¹¿e Hick z niewypracowaniem przez
filozofów i teologów powszechnie akceptowalnej argumentacji za istnieniem
Boga. Zanim jednak Hick przedstawi swoj¹ koncepcjê, analizuje rozumienie
wyra¿enia racjonalne przewiadczenie: Jeli przez przewiadczenie rozumiemy zdanie, które siê uznaje (a proposition believed), to mamy tu do czynienia nie z racjonalnymi przewiadczeniami, ale z przypadkami racjonalnego
uznawania (rational believing). Zdania mog¹ byæ dobrze lub le sformu³owane, prawdziwe lub fa³szywe, ale nie mog¹ byæ racjonalne lub nieracjonalne.
To ludzie s¹ racjonalni b¹d nieracjonalni i w konsekwencji ich stany i czynnoci, w tym tak¿e ich stany i czynnoci uznawania2. Poza zdaniami analitycz1
2

J. Hick, Argumenty za istnieniem Boga, t³um. M. Kuniñski, Kraków 1994.
Tam¿e, s. 182.
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nymi, których prawdziwoæ gwarantuje ich definicja, o racjonalnoci uznawania decyduj¹ poszczególne sytuacje. Jak pisze Hick, racjonalnoæ w tym
wypadku to funkcja relacji zachodz¹cej pomiêdzy uznawanym zdaniem
a wiadectwem, na podstawie którego jest ono uznawane przez tego, kto je
uznaje. Dla pana X mo¿e byæ racjonalne uznanie p, ale dla pana Y uznanie p
mo¿e byæ nieracjonalne, poniewa¿ ze wzglêdu na dane dostêpne panu X p
zas³uguje na uznanie, ale nie zas³uguje na uznanie ze wzglêdu na dane, jakimi dysponuje pan Y3.
Takimi danymi, które w efekcie ró¿nicuj¹ ludzi na wierz¹cych i niewierz¹cych s¹, zdaniem Hicka, dowiadczenia religijne. W tym kontekcie pytanie o racjonalnoæ przewiadczeñ religijnych zmienia siê, zdaniem Hicka,
w pytanie o prawo teisty do pewnoci, ¿e Bóg istnieje, opartej na danym mu
dowiadczeniu religijnym. Chodzi tutaj nie o powszechnie obowi¹zuj¹cy dowód istnienia Boga na podstawie dowiadczenia religijnego, ale o to, czy
w³asne dowiadczenie religijne mo¿e byæ wystarczaj¹cym uzasadnieniem
przewiadczenia o istnieniu Boga.

I. KONCEPCJA BEZDOWODOWEGO PRZEWIADCZENIA
TEISTYCZNEGO/RELIGIJNEGO
Szukaj¹c odpowiedzi, Hick przyjmuje za Davidem Hume’em normalnoæ
czy te¿ racjonalnoæ przewiadczenia o realnoci wiata zewnêtrznego, który
poznajemy zmys³owo4. Nastêpnie wymienia dwie cechy tego poznania: dany
i niezale¿ny od woli charakter dowiadczenia zmys³owego i mo¿liwoæ skutecznego dzia³ania na jego podstawie5. Wspólnie te dwie cechy, przy takiej,
a nie innej naszej konstytucji psychofizycznej, stanowi¹ nieodparty argument
za racjonalnoci¹ przewiadczeñ budowanych na podstawie dowiadczenia
zmys³owego.
Analiza racjonalnoci przewiadczeñ opartych na poznaniu zmys³owym
s³u¿y do zbudowania analogii z dowiadczeniem religijnym. Dla precyzji analogii Hick ogranicza pojmowanie dowiadczenia religijnego do teistycznego
Tam¿e.
Hick idzie tutaj za interpretacj¹ Humea autorstwa N.K. Smitha, zawart¹ w: N.K. Smith, The
Philosophy of David Hume, London 1941; por. J. Hick, An Interpretation of Religion, New York
1989, s. 213. Interpretacja Smitha nie postrzega przekonañ naturalnych, jak to nazywa Smith, przez
pryzmat sceptycyzmu. Podobnie jako ramowe przewiadczenia (framework belief) pojmuje je
K. Nielsen – por. J. Hick, An Interpretation of Religion, s. 213.
5
J. Hick, Argumenty za istnieniem Boga, s. 184-185.
3
4
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poczucia (sense) obecnoci Boga, które rozumie jako interpretowanie, dowiadczanie-jako wydarzeñ w ¿yciu tak, jakby przez nie ujawnia³ siê Bóg6.
W ten sposób ten sam, empirycznie nieró¿ni¹cy siê wiat, przez wierz¹cego
jest interpretowany inaczej ni¿ przez niewierz¹cego. Powstaje wiêc pytanie,
czy wierz¹cy ma prawo twierdziæ, ¿e uznanie takiej interpretacji za s³uszn¹
jest racjonalne.
Miêdzy dowiadczeniem religijnym a zmys³owym istniej¹ powa¿ne ró¿nice, miêdzy innymi ta, ¿e zmys³owe jest zasadniczo takie samo dla wszystkich i ma charakter przymusowy. Tymczasem religijne zazwyczaj nie posiada
obu tych cech. Z drugiej jednak strony dowiadczenie religijne, przynajmniej
w wypadku wybitnych postaci religijnych, podobnie jak zmys³owe, potrafi
byæ niezale¿ne od woli cz³owieka  i to jest pierwsze podobieñstwo miêdzy
poznaniem zmys³owym i dowiadczeniem religijnym. Warto tutaj wyjaniæ,
¿e, zdaniem Hicka, pocz¹tkowo obecnoæ Boga nie ma charakteru czego
narzucaj¹cego siê. Kiedy jednak raz cz³owiek w sposób nieprzymuszony sta³
siê wiadom Boga, dowiadczenie to w jego najwiêkszym natê¿eniu nabiera
przymusowego charakteru7. Wolnoæ wiary, zatem wolnoæ w interpretacji
religijnej jest, zdaniem Hicka, wiêksza ni¿ w innych rodzajach poznania. Jak
widaæ ma ona jednak swoje ograniczenia.
Drugim podobieñstwem, wed³ug Hicka, jest mo¿liwoæ skutecznego dzia³ania na podstawie dowiadczenia religijnego, podobnie jak to jest w wypadku dowiadczenia zmys³owego8. Z racji wiêc analogii do powszechnie akceptowanego dowiadczenia zmys³owego, a dok³adniej nieodpartoci owego
dowiadczenia i mo¿liwoci skutecznego dzia³ania w oparciu o nie, wiara teistyczna, podobnie jak poznanie zmys³owe, jest racjonalna. Poniewa¿ jednak
brak jej dowodu sensu stricte jest racjonalnym, ale bezdowodowym przewiadczeniem.
Zatem tak jak racjonalne s¹ przekonania oparte na dowiadczeniu zmys³owym, tak samo racjonalne s¹ przekonania oparte na dowiadczeniu religijnym.
Innymi s³owy, jak racjonalne jest przekonanie o istnieniu wiata na podstawie dowiadczenia zmys³owego, tak na podstawie dowiadczenia religijnego
racjonalnie jest wierzyæ w istnienie Boga9. Jak pisze Hick: analogia w tym
argumencie zachodzi pomiêdzy akceptacj¹ naszego dowiadczenia zmys³owego jako percepcji wiata zewnêtrznego a akceptacj¹ dowiadczenia religijneTam¿e, s. 185.
Tam¿e, s. 189.
8
Tam¿e, s. 187.
9
J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. I, New York 1957, s. 110, za: R.W. Perrett, Solipsism
and Religious Belief, Sophia, vol. 20, No. 3, October 1981, s. 20.
6
7
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go […] jako wiadomoci boskiej rzeczywistoci zewnêtrznej wzglêdem naszego umys³u. W ka¿dym wypadku istnieje solipsystyczna alternatywa, polegaj¹ca na negacji transcendencji: w pierwszym wypadku chodzi o negacjê wiata
zewnêtrznego, który przekracza nasz¹ wiadomoæ, a w drugim zaprzeczeniu
istnienia boskiego Umys³u, który równie¿ przekracza nasz¹ wiadomoæ10.
Alternatyw¹ dla dowiadczenia religijnego jest tutaj niereligijna interpretacja
wiata, z tego wzglêdu nazwana solipsystyczn¹, ¿e neguje istnienie niezale¿nego od ludzkiej wiadomoci boskiego Umys³u. Argument Hicka by³by
s³uszny, gdyby uda³o siê wykazaæ, ¿e tak jak dowiadczenie religijne faktycznie ma swoj¹ alternatywê w postaci dowiadczenia naturalnego, tak samo
dowiadczenie istnienia wiata ma swoj¹ realn¹ alternatywê w solipsyzmie.
I tak jak rezygnacjê ze solipsyzmu uznaje siê za racjonaln¹, tak samo interpretacjê religijn¹ mo¿na uznaæ za racjonaln¹. Hick podaje wiêc dwa argumenty za realnoci¹ solipsyzmu. Pierwszy jest z marzenia sennego, o którym pisze: ró¿nica spowodowana prawdziwym przyjêciem solipsyzmu by³aby podobna do nag³ego uzmys³owienia sobie w czasie absorbuj¹cego snu, ¿e to jest
tylko sen11. Drugi opiera siê na mo¿liwoci postrzegania kontaktu z innymi
jako spotkania tylko ze sob¹. Argumenty te maj¹ uzasadniæ mo¿liwoæ solipsyzmu. W konkluzji stwierdza, ¿e mimo i¿ dla normalnie funkcjonuj¹cego
umys³u alternatywa solipsyzmu jest nie do przyjêcia, to jednak jest logicznie
mo¿liwa jako inna interpretacja naszego dowiadczenia. Zdaniem Hicka wynika z tego, ¿e dowiadczenie zosta³o przez niego poprawnie opisane jako interpretacja, któr¹ trudno udowodniæ, ale co do której nie mamy podstaw, aby
w ni¹ w¹tpiæ12.
W An Interpretation of Religion, czyli w pracy prezentuj¹cej dojrza³¹ ju¿
hipotezê pluralizmu religijnego, argumentacja powy¿sza zostaje powtórzona
z pewnymi dodatkami. Hick zauwa¿a, ¿e koncepcja wiary jako elementu interpretacyjnego i przyznanie racjonalnoci zarówno wierze, jak i niewierze w Boga
zbli¿a siê do koncepcji Zak³adu Pascala i woli wiary Jamesa. W ka¿dej z tych
koncepcji o wyborze decyduje wola13. W koncepcji Hicka jednak podstaw¹
wyboru jest dowiadczenie, a dok³adniej kontekst kultury umo¿liwiaj¹cy konceptualizacjê dowiadczenia. W hipotezie pluralizmu religijnego mowa bowiem
o istnieniu jednego, niewyra¿alnego, transkategorialnego The Real an sich, które oddzia³uje na ludzi poprzez kontekst kultury i poprzez niego jest ujmowane.
Ró¿ne z kolei ujêcia tego, co transcendentne owocuj¹ ró¿nymi religiami.
Tam¿e.
Tam¿e.
12
Tam¿e.
13
J. Hick, An Interpretation of religion, s. 210 i 227.
10
11
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W tym szerszym kontekcie ni¿ pierwotny, teistyczny, pojawiaj¹ siê pewne problemy. Wobec takiej ró¿norodnoci religii William Rowe postawi³ pytanie o pewnoæ co do prawdziwoci w³asnych dowiadczeñ religijnych14.
Odpowiadaj¹c, Hick przywo³uje przypadek w. Teresy z Avila. Pocz¹tkowo
by³a ona nieufna wobec w³asnych wizji ekstatycznych. Kryterium, jakie zastosowa³a, by³a zgodnoæ z Pismem wiêtym, zatem z pewnym przekazem
kulturowym. Podobnie Hick sugeruje, by prawdziwoæ dowiadczeñ konfrontowaæ z twierdzeniami danej religii wyros³ej w danej kulturze. Kryterium
prawdziwoci mog¹ te¿ byæ skutki ¿ycia zgodnego z naukami danej religii.
Jeli nastêpuje wyzwolenie z ego, z koncentracji na sobie i przejcie ku koncentracji na the Real, to mo¿na mówiæ o prawdziwym dowiadczeniu religijnym15.
Do najwa¿niejszych jednak stwierdzeñ w An Interpretation of Religion
nale¿y to, które racjonalnoæ przewiadczeñ religijnych przypisuje wszystkim
religiom, równie¿ nieteistycznym. Zatem wyznawca jakiejkolwiek religii racjonalnie wyznaje swoj¹ wiarê z tej racji, ¿e podobnie jak poznanie zmys³owe i dzia³anie w wiecie opiera j¹ na dowiadczeniu16.

II. KRYTYKA KONCEPCJI HICKA
Wobec powy¿szej argumentacji Hicka wysuniêto zastrze¿enia, z których
kilka przedstawiam poni¿ej.
Roy W. Perrett odnosi siê do uzasadnienia racjonalnoci wiary religijnej
przez porównanie przekonañ religijnych z przekonaniami opartymi na dowiadczeniu zmys³owym (perceptual belief). Krytykuje ow¹ analogiê w miejscu ³¹czenia dowiadczenia religijnego z dowiadczeniem zmys³owym poprzez mo¿liw¹ solipsystyczn¹ alternatywê. Jego zdaniem oba wy¿ej wymienione argumenty za istnieniem solipsystycznej alternatywy s¹ niepoprawne.
Pierwszy argument mówi, ¿e nie ma fenomenalnej ró¿nicy miêdzy snem,
w którym wiemy, ¿e nimy, i takim, w którym tego nie wiemy17. Zdaniem Perretta argument ten zasadza siê na tym, ¿e kto we nie wie, ¿e ni. To jest
niemo¿liwe. Jeli we nie twierdzi siê, ¿e siê ni, to nie zmienia to faktu, ¿e
jest to twierdzenie we nie i ¿e nadal siê ni. Wynika z tego, ¿e s³owo twier14
15
16
17

Tam¿e, s. 223.
Tam¿e, s. 223-224.
Tam¿e, s. 228.
R.W. Perrett, Solipsism and Religious Belief, s. 20.
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dziæ jest tutaj w zupe³nie innym kontekcie i nabiera innych ni¿ zwyk³e kryteriów u¿ycia18. Perrett odwo³uje siê do argumentów Jona Wheatleya, który,
rozpatruj¹c przyk³ad po¿yczki udzielanej we nie, stwierdza: Jeli we nie
obiecalimy pieni¹dze jakiemu Smithowi, to co najwy¿ej mo¿emy powiedzieæ,
¿e jestemy zobligowani do wyp³acenia pieniêdzy we nie Smithowi ze snu,
z tej racji, ¿e Smith realny nic o tym nie wie19. Weathley rozci¹ga to na ka¿dy
s¹d wypowiedziany we nie, dlatego ¿e g³ówne cechy takich s¹dów zanikaj¹
i ¿adne inne nie pozostaj¹, poza zapamiêtanym wypowiedzeniem s³ów20.
Drugi argument Hicka, zdaniem Perretta, wymaga logicznej mo¿liwoci
jêzyka prywatnego, dlatego, ¿e jeli solipsysta twierdzi, ¿e jego wiedza o jego
dowiadczeniu mo¿e byæ wyra¿ona w jêzyku (ostatecznie sobie samemu) i co
wiêcej, ¿e mo¿liwoæ takich jêzykowych wyra¿eñ nie zak³ada jakiego rodzaju
znajomoci ze wiatem lub innymi umys³ami, to jest zmuszony wierzyæ w mo¿liwoæ prywatnego jêzyka, którego s³owa nabieraj¹ znaczeñ po prostu przez
powi¹zanie z prywatnym dowiadczeniem21. Powstaj¹ pytania o to, jak mo¿na
siê takiego jêzyka nauczyæ i czy w ogóle jest on mo¿liwy? Perrett przywo³uje
w tym miejscu argument z jêzyka prywatnego Ludwiga Wittgensteina. Argument ten jest skierowany przeciwko solipsyzmowi, gdy¿ ten ostatni wymaga
mo¿liwoci jêzyka prywatnego. Perrett cytuje: Wyrazy takiego jêzyka mia³yby
odnosiæ siê do czego, o czym wiedzieæ mo¿e tylko mówi¹cy; do jego bezporednich, prywatnych doznañ22. Wymaga³oby to, aby taki podmiot definiowa³
takie s³owa przez prywatne ostensywne definicje. Wittgenstein proponuje tutaj eksperyment polegaj¹cy na zapisywaniu znaków, ilekroæ dozna siê pewnego stanu. Stwierdza jednak, ¿e by³aby to pusta ceremonia: Jednak¿e wymawiaj¹c lub zapisuj¹c ów znak, skupiam na doznaniu uwagê  czyli wskazujê
je niejako wewnêtrznie.  I po co ta ceremonia? Bo tylko na to rzecz wygl¹da! Definicja s³u¿y przecie¿ do tego, by ustalaæ znaczenie znaku.  Jednak¿e
realizuje siê to w³anie przez skupienie uwagi; albowiem dziêki temu zapamiêtujê zwi¹zek znaku z doznaniem23. Zdaniem Perretta Wittgenstein stawia
pytanie nie o to, w jaki sposób przypisuje siê jakiemu znakowi D dane
doznanie, ale o to, jak to jest mo¿liwe nastêpnym razem nazwaæ co owym D.
Tam¿e.
J. Weathley, Prolegomena to Philosophy, Belmont, California: Wadsworth 1970, s. 78, cyt.
za: R.W. Perrett, Solipsism and Religious Belief, s. 22.
20
Tam¿e.
21
R.W. Perrett, Solipsism and Religious Belief, s. 22.
22
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, t³um. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 139, za:
R.W. Perrett, John Hick on Faith: A Critique, „International Journal for Philosophy of Religion”,
15 (1984), s. 23.
23
Tam¿e, s. 24.
18
19
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Powstaje wówczas pytanie, co rozumie siê przez D. Perrett stwierdza, ¿e s¹
trzy mo¿liwoci: (a) wypowied Rozumiem to po³¹czona jest z odpowiednim gestem; (b) nastêpuje jaki rodzaj odwo³ania siê do zapamiêtanej prywatnej próbki D; (c) wystêpuje jaki rodzaj odwo³ania siê do wspólnego korelatu D”24. Z punktu widzenia obroñcy jêzyka prywatnego wypadek (c) odpada, gdy¿ by³by sprzeczny z prywatnoci¹ jêzyka.
Odpowied (a) odpada z racji ju¿ przywo³anej wypowiedzi Wittgensteina,
¿e cokolwiek wydaje siê tutaj prawd¹, jest prawd¹, co oznacza, ¿e o prawdzie
nie mo¿na tutaj mówiæ.
Odpowied (b) z kolei skazuje zwolennika jêzyka prywatnego na opieranie siê na swojej pamiêci co do znaczenia D, z tej racji, ¿e przy kolejnym
nazywaniu owego ju¿ prze¿ytego prze¿ycia nazywa je D bez pewnoci, czy
robi to prawid³owo. Jego pamiêæ mo¿e przecie¿ byæ zawodna i wprowadzaæ
go w b³¹d25.
W innym miejscu, którego Perrett nie przywo³uje, Wittgenstein stwierdza:
Kto prywatnie objani³ sobie s³owo, ten musia³ te¿ postanowiæ wewnêtrznie,
¿e bêdzie tego s³owa tak a tak u¿ywa³. Jak on to postanawia? Czy mamy
uznaæ, ¿e technikê tego zastosowania wynajduje on, czy te¿, ¿e zastaje j¹ gotow¹?26. Fragment ten jasno pokazuje niemo¿liwoæ prywatnego jêzyka, gdy¿
nie istnieje procedura nadawania znaczeñ i ich sprawdzania, która by³aby prywatna.
Koñcz¹c analizê argumentów Wittgensteina, Perrett stwierdza, ¿e wykazuj¹ one logiczn¹ niemo¿liwoæ jêzyka prywatnego, a tym samym logiczn¹
niemo¿liwoæ solipsyzmu.
Dla argumentacji Hicka ma to równie¿ znaczenie. Perrett wykaza³, ¿e oba
argumenty Hicka za solipsyzmem jako logiczn¹ mo¿liwoci¹ upadaj¹. Zatem
alternatywa: zmys³owe dowiadczenie realnoci wiata  solipsyzm, nie jest
mo¿liwa z racji braku argumentacji za solipsyzmem, co podwa¿a realn¹ mo¿liwoæ opcji solipsystycznej. St¹d analogia miêdzy parami: uznanie istnienia
wiata zewnêtrznego  solipsyzm i dowiadczenie religijne  dowiadczenie
niereligijne jest niepe³na, dlatego ¿e dowiadczenie religijne ma swoj¹ alternatywê, a dowiadczenie istnienia wiata nie. Upada tym samym argumentacja Hicka za racjonalnoci¹ wiary, oparta na analogii miêdzy przekonaniami pochodz¹cymi z poznania zmys³owego (perceptual belief ) a przekonaniami
24
25
26

R.W. Perrett, Solipsism and Religious Belief, s. 24.
Tam¿e.
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, s. 135.
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religijnymi, gdy¿ analogii tej brak spoiwa27. Nie znaczy, to zdaniem Perretta,
¿e przekonania religijne s¹ nieracjonalne, ale ¿e Hicka argumentacja jest nieskuteczna28.
Z kolei Terry Richard Mathis, podobnie jak Perrett, podwa¿a analogiê
miêdzy poznaniem zmys³owym i religijnym. Robi to jednak nieco inaczej.
Krytykuje pogl¹d Hicka, ¿e akt naszego poznania zarówno rzeczy materialnych, jak i moralno-duchowych jest epistemologicznie taki sam, ¿e jest aktem interpretacji. Mathis zauwa¿a, ¿e solipsystyczna alternatywa opiera siê na
przypuszczeniu, ¿e nasze poznanie rzeczywistoci materialnej jest najwy¿ej
poznaniem danych zmys³owych, a nie rzeczy. Hick jednak nie uzasadnia przyjêcia koncepcji danych zmys³owych. Podstawowy akt interpretacji, czyli ten,
który ukazuje nam istnienie rzeczy materialnych, chroni nas jednoczenie
przed popadniêciem w solipsyzm. Hick nie przedstawia jednak ¿adnego mocnego dowodu przeciw solipsyzmowi, a jedynie pob³a¿liw¹ oczywistoæ czyjego fenomenalnego dowiadczenia29. Zatem interpretacja solipsystyczna jest
tak samo logicznie mo¿liwa jak niesolipsystyczna. Jedynym argumentem Hicka jest to, ¿e wszelkie relacje miêdzyludzkie, aby by³y mo¿liwe, zak³adaæ
musz¹ niesolipsystyczn¹ alternatywê30. Z drugiej strony, zdaniem Hicka,
z logicznej mo¿liwoci solipsyzmu wynika, ¿e nale¿y poznanie rozumieæ jako
interpretacjê31.
Wed³ug Mathisa argumentacja Hicka opiera siê na stwierdzeniu, ¿e nie
mamy kontaktu z rzeczywistoci¹ a jedynie z informacj¹ zmys³ow¹, która jako konstytuuje nasz¹ wiadomoæ fenomenów32. Innymi s³owy, Hick, podobnie jak Alfred Ayer, jest zwolennikiem teorii danych zmys³owych33. Z tej perspektywy mo¿liwe jest nawet kwestionowanie realnego istnienia wiata.
W tym jednak miejscu Mathis przywo³uje krytykê Austina wymierzon¹
w Ayera teoriê danych zmys³owych i traktuje j¹ jako celn¹34. Mathis zauwa¿a, ¿e chocia¿ Hick nie stosuje argumentu z iluzji, to typ dychotomii, jakiego
u¿ywa Ayer, jest dla Hicka wa¿ny: Hick uwa¿a, ¿e tak, jak jest racjonalne
wierzyæ w istnienie wiata zewnêtrznego, chocia¿ mamy tylko fenomenaln¹
R.W. Perrett, Solipsism and Religious Belief, s. 25.
Tam¿e, s. 25-26.
29
T.R. Mathis, Against John Hick. An Examination of His Philosophy of Religion, University
Press of America 1985, s. 96, por. przyp. 1, 2, s. 112.
30
Tam¿e, s. 96, por. przyp. 3, s. 112.
31
Tam¿e, s. 97, por. przyp. 5, s. 112.
32
Tam¿e, s. 97.
33
Tam¿e, s. 97, por. przyp. 6, 7, s. 112.
34
Tam¿e, s. 99-100, por. przyp. 14, 15, s. 112-113.
27
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wiadomoæ tego, tak racjonalne jest wierzyæ w bosk¹ noumenaln¹ rzeczywistoæ na podstawie czyjego w³asnego dowiadczenia religijnego, chocia¿
mo¿emy mieæ tylko fenomenaln¹ wiadomoæ Boga35. Jak kontynuuje Mathis,
skoro dychotomia, która wprowadza dane zmys³owe i wiat fizyczny, jest nieuzasadniona, to analogia Hicka miêdzy dowiadczaniem zmys³owym a dowiadczaniem religijnym upada. Stwierdza: Poniewa¿, jeli nasza wiara
w zewnêtrzny wiat jest po prostu zak³adana w kontakcie z tym wiatem
(w pewnym krytyczno-realistycznym sensie), to ta wiara bêdzie ca³kiem inna
ni¿ wiara religijna, dlatego ¿e religijne dowiadczenie, wed³ug Hicka, jest to
dodatkowa interpretacja, która nie jest identyfikowana ze zwyk³ymi obiektami
i wydarzeniami, ale jest niejako komplementarna z nimi. Mowa o wiecie
obiektów i wydarzeñ bêdzie naturalnie pojmowana jako kognitywna z racji
obiektywnego charakteru wiata. Tymczasem mowa o Bogu nie bêdzie mia³a
takiej podstawy36. Innymi s³owy, odrzucenie danych zmys³owych powoduje, ¿e poznanie zmys³owe jest pojmowane jako poznaj¹ce bezporednio. St¹d,
jak konkluduje Mathis, Hick nie ma ju¿ wiêcej podstaw do argumentowania,
¿e jeli racjonalna jest wiara w wiat zewnêtrzny, to równie racjonalna jest
wiara w Boga37.
Mówi¹c inaczej, analogia upada z tej racji, ¿e odrzucenie teorii danych
zmys³owych, a przynajmniej pewnego ich ujêcia, zmusza do odrzucenia koncepcji poznania zaporedniczonego, czyli dowiadczania-jako. Z tej racji
upaæ musi per analogiam pojmowanie wiary jako zaporedniczonej, czyli
jako dowiadczania-jako”.
Mathis podwa¿a te¿ mo¿liwoæ przyjêcia koncepcji bezdowodowego, racjonalnego przewiadczenia religijnego z tej racji, ¿e Hick, uzasadniaj¹c ow¹
koncepcjê, powo³uje siê w³anie na przymusowoæ dowiadczenia zmys³owego i religijnego, a tak¿e na skutecznoæ dzia³ania opartego na dowiadczeniu
zmys³owym i religijnym. Krytyka zrównania dowiadczenia religijnego ze zmys³owym nie pozwala, zdaniem Mathisa, budowaæ analogii miêdzy tymi dwoma rodzajami dowiadczeñ.
Trzecia krytyka pochodzi od Carla Reinholda Bråkenhielma. Zdaniem
tego autora koncepcja teizmu bez dowodu wiàýe ze sobà dwie rzeczy: koncepcjæ wiedzy Hicka i jego teoriæ wiary jako doúwiadczania-jako38. Aby
przeanalizowaã teoriæ teizmu bez dowodu Bråkenhielm przywoùuje uwagi
Tam¿e, s. 101.
Tam¿e.
37
Tam¿e.
38
C.R. Bråkenhielm, How Philosophy Shapes Theories of Religion, CWK Gleerup, University
of Uppsala 1975, s. 101.
35
36

94

PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI

Hicka na temat kryteriów uzasadnionego roszczenia do wiedzy: Kryteriami
okrelenia, czy roszczenia osoby A do posiadania wiedzy na temat twierdzenia p dotycz¹cego rzeczywistoci s¹: (a) ¿e A jest pewien, ¿e p; (b) ¿e A jest
usprawiedliwiony w owej pewnoci, ¿e p39. Nastæpnie Bråkenhielm dodaje do
powyýszego kolejnà przesùankæ, odnoszàcà siæ do przytoczonej powyýej drugiej definicji wiedzy wedùug Hicka, ale z pewnà jej modyfikacjà: A jest usprawiedliwiony w byciu pewnym, ¿e p wtedy i tylko wtedy, gdy pewnoæ A posiada adekwatne podstawy (jest racjonalna), to jest wtedy i tylko wtedy, gdy (a)
istniej¹ argumenty, które czyni¹ pewnoæ A nieodrzucaln¹ i (b) pewnoæ A, ¿e p,
jest póniej wzmocniona przez dzia³anie na podstawie tego przekonania40.
Hick odnosi jednak ow¹ nieodrzucalnoúã pewnoúci wiary do wielkich
postaci religijnych. Dodaã tutaj naleýy, ýe dla tej specyficznej grupy pewnoúã
wiary ma charakter nieodwoùalny. Natomiast dla zwykùych wierzàcych juý
nie. Bråkenhielm zauwaýa trzy sùaboúci koncepcji teizmu bez dowodu Hicka.
Pyta po pierwsze, czy wiara, która w rozumieniu Hicka jest adekwatnie uzasadniona, nie jest przymusem?41 Pozytywna odpowied na to pytanie by³aby
ciê¿kim zarzutem, gdy¿ teoria religii Hicka mówi w³anie o najwiêkszej
wolnoci na poziomie dowiadczenia religijnego i o koniecznoci owej wolnoci dla zachowania ludzkiej autonomii: nieskoñczona natura boska wymaga od niej samej, by zas³oniæ siebie przed nami, jeli my mamy istnieæ jako
autonomiczne osoby w jej obecnoci42.
Po drugie, pyta, czy wszyscy religijni ludzie przyjmuj¹ swoj¹ wiarê z nieodpart¹ pewnoci¹?43. Zdaniem Bråkenhielma tak oczywiúcie nie jest. To
tylko raczej mistycy czy prorocy majà tak silne poczucie nieodwoùalnoúci tej
pewnoúci. Wówczas jednak zgodnie z kryterium Hicka wiêkszoæ religijnych
ludzi nie jest usprawiedliwiona w roszczeniu do wiedzy o Bogu44.
Po trzecie, zastanawia siê, co wynika z faktu, ¿e religijni ludzie s¹ zmuszeni przez ow¹ pewnoæ do wyg³aszania sprzecznych twierdzeñ o transcendentnej rzeczywistoci?45. Jeli przyj¹æ, ¿e wszyscy wierz¹cy przedstawiciele
ró¿nych religii maj¹ racje, które gwarantuj¹ pewnoæ, to religie nie s¹ prawdziwe w ogóle lub jest prawdziwa tylko jedna. Jeli z kolei prawdziwa jest
tylko jedna lub fa³szywe s¹ wszystkie, to oparcie na pewnoci jako kryterium
Tam¿e.
Tam¿e.
41
Tam¿e, s. 102.
42
J. Hick, Faith and Knowledge, wyd. I, s. 178-179.
43
C.R. Bråkenhielm, How Philosophy Shapes Theories of Religion, s. 102.
44
Tam¿e, s. 102, por. przyp. 166, s. 102.
45
Tam¿e, s. 102.
39
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racjonalnoci przekonañ zawodzi, gdy¿ nie pozwala odró¿niæ przekonañ
prawdziwych od nieprawdziwych.
Powracaj¹c do kwestii analogii miêdzy przekonaniem o istnieniu wiata
zewnêtrznego i wiar¹ w Boga, naleýy zwróciã uwagæ, zdaniem Bråkenhielma, na wypowiedzi Hicka, w których sugeruje on mo¿liwe, solipsystyczne
zanegowanie zarówno pozawiadomociowego charakteru wiata zewnêtrznego, jak i istnienia Boga46. Bråkenhielm komentuje te wypowiedzi, stwierdzaj¹c, ¿e nasze przekonanie o istnieniu wiata zewnêtrznego transcenduje nasze
bezporednie dowiadczenie zmys³owe w pewnym istotnym sensie47. Natomiast przekonanie religijne o istnieniu boskiej wiadomoci jest wynikiem
drugorzêdnego aktu interpretacji. W akcie tym wierz¹cy przekraczaj¹ nie tylko bezporednie dowiadczenie, ale tak¿e empirycznie transcendentny zewnêtrzny wiat. Hick sam to równie¿ stwierdza: Indywidualna interpretacja
religijna danego dowiadczenia zak³ada prostsz¹ interpretacjê tego samego
w terminach fizycznych obiektów, tworz¹cych wiat natury48. Zdaniem Bråkenhielma, Hick zaniedbuje stwierdziã, ýe fakt, ¿e wiara w Boga jest drugiego
rzêdu przekraczaniem dowiadczenia zmys³owego, obarcza j¹ jej kontrowersyjnym i, epistemologicznie mówi¹c, problematycznym charakterem49. Hick
zauwa¿a jedynie, ¿e analogia miêdzy poznaniem zmys³owym a wiar¹ w paru
miejscach nie jest cis³a50. W ujêciu Hicka, podobieñstwo jest na tyle du¿e
i istotne, ¿e mówi¹c o racjonalnoci wiedzy o istnieniu wiata zewnêtrznego,
musimy powiedzieæ te¿ o racjonalnoci wiedzy o istnieniu Boga. Z tà tezà
Bråkenhielm nie moýe do koñca siæ zgodziã. Zatem, kwestionujàc analogiæ
poznania zmysùowego z wiarà religijnà, moýna postawiã pod znakiem zapytania prawomocnoúã dojúcia do bezdowodowego, racjonalnego przeúwiadczenia teistycznego.
PODSUMOWANIE
Przedstawione powy¿ej krytyki uzasadnienia koncepcji bezdowodowego
racjonalnego przewiadczenia teistycznego/religijnego wydaj¹ siê byæ przekonuj¹ce. Dotycz¹ one jednak tej konkretnej próby, któr¹ poczyni³ Hick.
Tam¿e, por. przyp. 169, s. 103.
Tam¿e, s. 103.
48
J. Hick, Faith and Philosophers, Macmillan & Co Ltd. London 1964, s. 243, za: C.R. Bråkenhielm, How Philosophy Shapes Theories of Religion, s. 103.
49
C.R. Bråkenhielm, How Philosophy Shapes Theories of Religion, s. 103.
50
J. Hick, Faith and Philosophers, s. 245, za: C.R. Bråkenhielm, How Philosophy Shapes
Theories of Religion, s. 104.
46
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G³ówne zarzuty zosta³y skierowane przeciwko analogii miêdzy dowiadczeniem zmys³owym i religijnym. Wszelkie jednak podobne usi³owania, oparte
na dowiadczeniu religijnym, borykaæ siê bêd¹ z problemem spe³nienia przynajmniej s³abej zasady racjonalnoci, czyli wymogu, by by³y intersubiektywnie sprawdzalne i komunikowalne51. Te dwie cechy trudno bowiem pogodziæ
z subiektywnym charakterem dowiadczenia religijnego.
W celu skonstruowania bardziej przekonuj¹cej argumentacji za racjonalnoci¹ przekonañ religijnych bez dowodu, opart¹ w dodatku na dowiadczeniu religijnym, nale¿y zbudowaæ lepsz¹ analogiê do dowiadczenia zmys³owego.
SUMMARY
The main point of this article is John Hick’s conception of rational theistic belief without proof
and its critics. By the analogy between sense experience and religious experience Hick build the
inference leading to conclusion that the religious experience is like sense experience reliable
foundation for rationally of beliefs. So although religious beliefs have non proofs, for instance for
existence of God, they are rational.
Critics, like C. R. Bråkenhielm, T. R. Mathis, R. W. Perrett review this inference and
conclusion. Especially are attacking analogy between sense experience and religious experience,
by negation of possibility of the private language and possibility of solipsistic alternative for sense
experience.

Key words:
John Hick, rational theistic belief without proof, sense experience and religious experience,
C. R. Bråkenhielm, T. R. Mathis, R. W. Perrett, the private language, solipsistic alternative
for sense experience, religious pluralism, sense data

51

J. Such, M. Szczeniak, Filozofa nauki, Poznañ 2002, s. 40.

KRYTYKA KONCEPCJI RACJONALNOCI BEZDOWODOWEGO PRZEWIADCZENIA

97

OSOBA I RACJONALNOÆ
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 6, POZNAÑ 2009
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  W YDZIA£ TEOLOGICZNY

KAROL JASIÑSKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II
Wydzia³ Filozofii

Pêpowina ³¹cz¹ca nas ze wiatem
Buberowska filozofia odpowiedzialnoci
The navel-string connecting us with the world
Bubers philosophy of responsibility

ledz¹c dzieje myli filozoficznej, mo¿emy zauwa¿yæ zmianê obszaru jej
zainteresowañ. W staro¿ytnoci i redniowieczu filozofowie koncentrowali siê
g³ównie na rozwi¹zywaniu zagadnieñ metafizycznych (ontologicznych). Czasy nowo¿ytne zdominowane zosta³y przez refleksjê epistemologiczn¹. W koñcu myl wspó³czesna dotyka w znacznej mierze zagadnieñ etycznych. Byæ
mo¿e taki obrót rzeczy zosta³ spowodowany miêdzy innymi przez ogrom z³a,
jakiego musia³a dowiadczyæ ludzkoæ w wieku XX. I to w³anie z tego powodu pojawi³a siê szczególna wra¿liwoæ moralna, która znalaz³a swoje odzwierciedlenie tak¿e w refleksji filozoficznej.
Podejmowanie zagadnieñ moralnych jest charakterystyczne zw³aszcza dla
przedstawicieli tak zwanej filozofii dialogu, dla których etyka jest filozofi¹
pierwsz¹. Jednym z pierwszych reprezentantów dialogiki by³ niew¹tpliwie
Martin Buber (18781965)  religijny filozof ¿ydowski. Przedmiotem jego
refleksji jest przede wszystkim relacja cz³owieka z Bogiem, której to nieod³¹cznym elementem jest w³anie moralnoæ.
Warto od razu podkreliæ, ¿e Buber odró¿ni³ moralnoæ od etyki. Moralnoæ wyra¿a³aby ¿yw¹ relacjê dialogiczn¹ miêdzy cz³owiekiem i wiatem,
a etyka odnosi³aby do systemu norm i przepisów. Jest ona niebezpieczna, poniewa¿ zastêpuje poniek¹d ¿ywe odniesienie do rzeczywistoci. Etyka w tej
formie oznacza³aby wiêc uprzedmiotowienie i zanik konkretnej relacji dialo-
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gicznej ze wiatem1. Cz³owiek nie mo¿e sobie jednak na to pozwoliæ, poniewa¿ jego zadaniem jest branie odpowiedzialnoci za to, co go spotyka.

I. MORALNOÆ A RELIGIJNOÆ
Charakterystyczn¹ cech¹ pogl¹dów Bubera jest podkrelenie zwi¹zku
moralnoci z religijnoci¹2. Podobnie, jak w Ich und Du odró¿ni³ etykê od
moralnoci, tak te¿ wyodrêbni³ on religiê i religijnoæ3. Religia stanowi³a dla
niego przyk³ad wypaczonego ducha ludzkiego4. Przypisywa³ jej nastêpuj¹ce
cechy: statycznoæ, biernoæ, skostnienie, sterylnoæ, sztywn¹ organizacjê
i przymus. Religijnoæ natomiast charakteryzowa³a siê dynamizmem, kreatywnoci¹, ciekawoci¹ poznawcz¹ i ¿ywym odniesieniem do Istoty Boskiej,
polegaj¹cym na podporz¹dkowaniu jej wszystkich wymiarów ¿ycia5. Pojêcie
religijnoci mia³o wiêc opisywaæ u Bubera w³aciwy sposób ludzkiej egzystencji, która polega na relacji do ¿ywego Boga, istniej¹cego naprzeciw cz³owieka jako „Ty” i przemawiaj¹cego do niego poprzez wiat stworzeñ. Pojêcie
religii odnosi³o siê natomiast jedynie do sfery zwyczajów, praw, kultu i instytucji6.
Istotnym wymiarem ¿ywej religijnoci, rozumianej jako komunikacja
Boga z cz³owiekiem poprzez wiat, jest u Bubera w³anie moralnoæ7. Jej fundament stanowi Istota Boska, poniewa¿ moralnoæ ma swoje ród³o w spotkaniu z Ni¹8. Spotkanie jest bowiem form¹ objawienia Boga, jawi¹cego siê
jako ukryty fundament rzeczy i ich sens, którego odczytanie dokonuje siê w rePor. A. Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, Wien 1965, s. 77.
Por. M. Buber, Ich und Du, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 161.
3
Por. M. Friedman, Martin Buber. The Life of Dialogue, Chicago 1955, s. 40.
4
Por. M. Buber, Der Mensch von heute und die jüdische Bibel, w: ten¿e, Werke. Zweiter Band.
Schriften zur Bibel, München und Heidelberg 1964, s. 850.
5
Por. M. Buber, Die Lehre vom Tao, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie,
München und Heidelberg 1962, s. 1028; ten¿e, Nachlese, Heidelberg 1966, s. 124, 131; ten¿e, On
Judaism, New York 1967, s. 80-81.
6
Por. A. Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, s. 69; M. Ihle, Die Gottesfrage in der
Gottesfinsternis. Grundtendenzen der Religionsphilosophie und Theologie Martin Bubers nach
1945, w: Martin Bubers Erbe für unsere Zeit, Arnoldshainer Texte, red. W. Licharz, t. 31, Frankfurt a.M. 1985, s. 133.
7
Por. J. Wahl, Martin Buber und die Existenzphilosophie, w: Martin Buber, red. P.A. Schilpp,
M. Friedman, Stuttgart 1963, s. 426-427.
8
Por. M. Buber, Gottesfinsternis, w: ten¿e, Werke. Erster Band…, s. 582-583; ten¿e, On Judaism, s. 111.
1
2

PÊPOWINA £¥CZ¥CA NAS ZE WIATEM

99

lacji Ja-Ty”9. Wed³ug Bubera objawienie ma g³ównie egzystencjalny charakter i dlatego zdolne jest do ukierunkowania ca³ego ludzkiego ¿ycia. Cz³owiek
otrzymuje w nim nie treæ, lecz obecnoæ. Dotyczy ona trzech rzeczy. Po
pierwsze, cz³owiek dowiadcza bycia z³¹czonym (bycia w relacji). Po drugie,
otrzymuje on potwierdzenie sensu. I choæ nie mo¿na jasno okreliæ tego sensu, charakteryzuje go wysoki stopieñ pewnoci. W koñcu odbiera on nakaz
realizacji tego sensu w wiecie. Sens ów ma byæ urzeczywistniony przez niepowtarzaln¹ istotê ludzk¹ w jej unikalnej egzystencji10. Objawienie dokonuj¹ce siê w ka¿dorazowym spotkaniu winno wiêc sk³aniaæ cz³owieka do
aktywnoci w wiecie11.
Buber wskazywa³, i¿ w dziejach cz³owieka dwa razy uda³o siê zwi¹zaæ
moralnoæ z Bogiem. Po raz pierwszy mia³o to miejsce w staro¿ytnej kulturze orientalnej i greckiej (Chiny, Indie, Persja, Grecja), gdzie starano siê realizowaæ boski ³ad oparty na sprawiedliwoci. Kryzys tej koncepcji przyszed³
wraz z sofistyk¹ i jej relatywizmem, przeciwko któremu zaprotestowa³ Platon
ze swoj¹ nauk¹ o ideach. Druga próba dokona³a siê w dziejach narodu ¿ydowskiego, który zawar³ przymierze z Bogiem i otrzyma³ od Niego prawo,
które mia³o nie tylko wskazywaæ sposób postêpowania cz³owieka, lecz tak¿e
go uwiêcaæ, nie neguj¹c jednak wolnoci cz³owieka, który, jako istota autonomiczna, podejmowa³ odpowiednie decyzje. Przed³u¿eniem tego nurtu by³o
chrzecijañstwo, oparte jednak nie na kategorii ludu, lecz jednostki. Jego Za³o¿yciel podkrela³ wartoæ konkretnej relacji miêdzy osobami. W chrzecijañstwie dokona³a siê jednak deprecjacja wartoci uczynków na rzecz wiary,
a tym samym supremacja czynnika religijnego nad etycznym. Prowadzi³o to
z czasem do zewiecczenia normy i zerwania zwi¹zku pierwiastka etycznego z religijnym na rzecz biologicznego, socjologicznego i psychologicznego
(Feuerbach, Marks i Nietzsche)12.
Na kanwie powy¿szej refleksji jawi siê pytanie o mo¿liwoæ etyki autonomicznej u Bubera. Odpowied idzie tutaj w dwóch kierunkach. Jeli religia
stanowi³aby oddzielny obszar specyficznego objawienia, to autonomiczna etyka by³aby mo¿liwa. W przypadku jednak, gdy poprzez ka¿de wydarzenie
i w ka¿dej chwili dociera do cz³owieka g³os Boga, to nie mo¿e byæ o niej
9
Por. J. Brown, Kierkegaard, Heidegger, Buber und Barth. Subject and Object in Modern
Theology, New York 1962, s. 113-114; E. Goodman-Thau, Der Weg des Menschen nach der Lehre
von Martin Buber, „Im Gespräch” 3(2001), s. 8-9.
10
Por. M. Buber, Die Erwählung Israels, w: ten¿e, Werke. Zweiter Band…, s. 1040; ten¿e, Ich
und Du, s. 152-153, 157; ten¿e, On Judaism, s. 216.
11
Por. M. Buber, Bilder von Gut und Böse, w: ten¿e, Werke. Erster Band…, s. 650.
12
Por. M. Buber, Gottesfinsternis, s. 578-588; ten¿e, Zwei Glaubensweisen, w: ten¿e, Werke.
Erster Band…, s. 686-690.
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mowy. To drugie stanowisko reprezentuje w³anie Buber, dla którego moralnoæ dokonuje siê nie na linii miêdzyludzkiej, ale przede wszystkim miêdzy
Bogiem i cz³owiekiem. Do g³osu dochodzi tu chasydzka zasada, ¿e nie mo¿na prawdziwie byæ w kontakcie z Bogiem, nie bêd¹c jednoczenie w relacji
z cz³owiekiem i wiatem13.

II. PUNKT WYJCIA
Pogl¹dy etyczne Bubera mo¿na potraktowaæ jako próbê odpowiedzi na
pytanie Kanta: Co powinienem czyniæ? Autor Ich und Du sprzeciwia³ siê jednak ugruntowaniu przez Kanta etyki w jednostkowym rozumie praktycznym,
co prowadzi³o w konsekwencji do jej subiektywizacji i zniesienia14. Ponadto
Buber podwa¿a³ kompetencje rozumu w dawaniu wskazañ ¿yciowych. Drogowskazem na tej drodze nie s¹ zasady, lecz dowiadczenie, a punktem wyjcia jest cz³owiek znajduj¹cy siê w relacji do wiata, który niejako odsy³a
poza siebie, do swojego ród³a. Im bardziej wiêc cz³owiek urzeczywistnia siê
w relacji ze wiatem, tym bardziej dowiadcza, ¿e realizuje mo¿liwoci, które nie zale¿a³y ostatecznie od niego. Tym samym budzi siê w nim przeczucie
istoty, która wraz z nim dzia³a15. Buber nie mówi³ nic jednak o autonomii lub
heteronomii moralnej. Krytykowa³ autonomiê, poniewa¿ uwa¿a³ j¹ za formê
wolnoci negatywnej, która niszczy³a wszelkie wartoci. Heteronomia natomiast by³a dla twórcy filozofii dialogu narzucaniem obowi¹zku moralnego
bez prawdziwej wolnoci. Z tej racji zaproponowa³ on w³asne rozwi¹zanie,
mieszcz¹ce siê miêdzy tymi dwiema tendencjami16.
Pod pojêciem tego, co etyczne, rozumia³ Buber pozytywne lub negatywne odniesienie do mo¿liwych postaw i dzia³añ cz³owieka. Przyjêcie danej
postawy wynika z jej oceny nie ze wzglêdu na korzyæ lub szkodê dla jednostek i spo³ecznoci, lecz z racji charakteryzuj¹cej j¹ wartoci17. Pierwiastek
etyczny dochodzi³ wiêc do g³osu w najczystszej formie tam, gdzie osoba konPor. M. Buber, Die chassidische Botschaft, w: ten¿e, Werke. Dritter Band. Schriften zum
Chassidismus, München und Heidelberg 1963, s. 864-867; M. Friedman, Die Grundlagen von
Martin Bubers Ethik, w: Martin Buber, red. P.A. Schilpp, M. Friedman, s. 168-169.
14
Por. J. Gorczyca, O odpowiedzialnoci  w dialogu z Martinem Buberem, „Forum Philosophicum” 1(1996), s. 50-51.
15
Por. T. Reichert, Die Reichweite menschlicher Verantwortung. Zur Frage nach einer ethischen Basis im Dasein des Menschen bei Martin Buber und Werner Marx, „Im Gespräch” 1(2000),
s. 50-51, 53, 59-60.
16
Por. M. Friedman, Martin Buber. The Life of Dialogue, s. 198-199.
17
Por. M. Buber, Gottesfinsternis, s. 575.
13
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frontowana by³a ze swoimi mo¿liwociami i w ich obrêbie musia³a dokonaæ
rozstrzygniêæ w okrelonej sytuacji. Kryterium mog³o pochodziæ z tradycji
lub jakiej pierwotnej wiedzy zakorzenionej w ludziach, dotycz¹cej przeznaczenia cz³owieka18. Wartoci natomiast, które przypisywano danym postawom, czerpa³y swój absolutny charakter nie tyle z arbitralnych decyzji, ile
mia³y one swoje ród³o w odniesieniu do Boga. Tylko bowiem z ¿ywej relacji cz³owieka z Bogiem mo¿e pochodziæ prawdziwy etos19. ród³em moralnoci jest zatem relacja cz³owieka do Boga, z której wyp³ywa dzia³anie20.
Pewnoæ odnosz¹c¹ siê do wartoci postêpowania nazywa Buber tak¿e
sumieniem, które jest u cz³owieka zdolnoci¹ rozró¿niania miêdzy tym, co
s³uszne, i tym, co nies³uszne w jego zachowaniu21. Buber okrela³ je tak¿e
jako palec lub iskierkê, które spe³niaj¹ swoj¹ rolê nawet w momencie
rezygnacji z decyzji. Daje ono osobow¹ pewnoæ, któr¹ odkrywa siê w okrelonej sytuacji22. Jest ono g³osem nawo³uj¹cym cz³owieka, aby zrealizowa³
osobowy cel swojego bycia, dla którego zosta³ stworzony23. A. Anzenbacher
zauwa¿a, i¿ sumienie to jest beztreciowe. Przys³uguje mu jedynie jaki typ
nieokrelonej pewnoci dotycz¹cej wartoci czego. St¹d zdolnoæ wartociowania nie jest okrelona przez absolutne normy, ale przez odniesienie do konkretnej sytuacji. Nie ma bowiem absolutnych norm treciowych. Okrelonoæ
otrzymuje sumienie dopiero w konkretnej sytuacji. Mówi¹c jêzykiem Bubera, gdy cz³owiek us³yszy zagadniêcie konkretnej sytuacji, uchwyci on wówczas to, co jest jego sensem w danym momencie. Odpowiadaj¹c ca³ym sob¹,
powiadczy ów sens. Pewnoæ istoty ludzkiej jest wiêc wynikiem relacji JaTy, a treæ pochodzi z konkretnego spotkania. Treciowe wyjanienie sensu
i wartoci uzyskuje siê zatem dopiero w sferze pomiêdzy24.

III. PROBLEM PRAW MORALNYCH
Nie do koñca jasne jest stanowisko Bubera w kwestii absolutnych norm
moralnych. Z jednej strony mamy ca³¹ seriê wypowiedzi, w których podwa¿a
Por. tam¿e, s. 575.
Por. tam¿e, s. 577.
20
Por. M. Friedman, Martin Buber und Emmanuel Levinas: Eine ethische Fragestellung, „Freiburger Rundbrief” 2(2001), s. 97.
21
Por. M. Buber, Schuld und Schuldgefühle, w: ten¿e, Werke. Erster Band…, s. 488.
22
Por. M. Buber, Die Frage an den Einzelnen, w: ten¿e, Werke. Erster Band…, s. 249; ten¿e,
Nachlese, s. 237-238.
23
Por. M. Friedman, Die Grundlagen von Martin Bubers Ethik, s. 157.
24
Por. A. Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, s. 76-77.
18
19

102

KAROL JASIÑSKI

on wartoæ wszelkiego prawa i absolutnoæ norm. Argumentuje miêdzy innymi, ¿e cz³owiek rozwija siê i zmienia swoje przekonania. Dlatego powinien
¿yæ w ci¹g³ej gotowoci do ich odkrywania25. I tak na przyk³ad w licie do
Franza Rosenzweiga Buber stwierdza³, ¿e Bóg nie jest dla niego prawodawc¹, a prawo nie jest uniwersalne, lecz osobowe. Prawem bowiem jest to, co
cz³owiek uzna za powiedziane do niego26. W innym fragmencie listownej
dysputy z Rosenzweigiem wyznaje on, ¿e objawienie nie polega na przekazaniu prawa. Co wiêcej, pisze, ¿e nie ma pewnoci, czy prawo Boga jest w ogóle prawem27. Jego zdaniem prawo Boga, które jest identyczne dla grup i dla
jednostek, nie zosta³o sformu³owane raz na zawsze i nie polega na ¿adnych
sztywnych zasadach ujêtych w paragrafy. Prawem tym jest s³owo Boga dochodz¹ce do cz³owieka w ka¿dej sytuacji, w które musi siê on ws³uchaæ. Na
istocie ludzkiej spoczywa wiêc obowi¹zek zrozumienia wyzwañ okrelonej
chwili28. Z drugiej strony, Buber podkrela³ te¿, ¿e nigdy nie w¹tpi³ w absolutn¹ wa¿noæ pewnych przykazañ. Zaznacza jednak, ¿e ich znaczenie uzale¿nione jest od konkretnych okolicznoci29.
Zdaniem M. Foxa u Bubera mamy do czynienia z absolutnoci¹ pewnych
wartoci i norm, która pochodzi z relacji cz³owieka do Absolutu. Ich uszczegó³owienie zale¿y od sytuacji, ale nie maj¹ one wy³¹cznie charakteru sytuacyjnego, jak na przyk³ad u Jeana Paula Sartrea, dla którego wartoæ jest
arbitralnie nadanym sensem30. Buber uwa¿a³ zreszt¹, i¿ bezwzglêdna obowi¹zywalnoæ wartoci jest dlatego kwestionowana w czasach wspó³czesnych,
poniewa¿ s¹ one dzie³em jednostek lub grup, które przek³adaj¹ swoje potrzeby na jêzyk wymagañ obiektywnych31. W dalszej czêci swego artyku³u Fox
podkrela, ¿e Buber uznaje pewne regu³y uniwersalne, poniewa¿ bez nich
zapanowa³by chaos moralny. Wprawdzie nie zgadza³ siê on na to, aby cz³oPor. A. Hodes, Martin Buber. An Intimate Portrait, New York 1971, s. 56, 73.
Por. Martin Buber. Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, red. G. Schaeder, t. II, 1918–1938,
Heidelberg 1973, s. 200.
27
Por. tam¿e, s. 196, 222-223.
28
Por. M. Buber, Nachlese, s. 195-196.
29
Por. M. Buber, Replies to My Critics, w: The Philosophy of Martin Buber, red. P.A. Schilpp,
M. Friedman, London 1967, s. 720; ten¿e, Was soll mit den zehn Geboten geschehen? Antwort auf
eine Rundfrage, w: ten¿e, Werke. Zweiter Band…, s. 897-899; A. Anzenbacher, Die Philosophie
Martin Bubers, s. 77; T. Reichert, Die Strenge von Martin Bubers Anarchismus, „Im Gespräch”
5(2002), s. 25.
30
Por. M. Fox, Einige Probleme in Bubers Moralphilosophie, w: Martin Buber, red. P.A. Schilpp,
M. Friedman, s. 135, 137-138; M. Friedman, Die Grundlagen von Martin Bubers Ethik, s. 155,
158, 159; E. Simon, Martin Buber, der Erzieher, w: Martin Buber, red. P.A. Schilpp, M. Friedman,
Stuttgart 1963, s. 496-497.
31
Por. M. Buber, Über Charaktererziehung, w: ten¿e, Werke. Erster Band…, s. 822.
25
26
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wiek czerpa³ moraln¹ pewnoæ odnonie do swego postêpowania z powo³ania siê na prawo moralne lub teorie etyczne i podkrela³ czynnik ryzyka, niepewnoci, poruszania siê na w¹skiej grani, ale uwa¿a³ jednoczenie, ¿e sytuacja ta prowadzi w³anie do problemów w ¿yciu spo³ecznym, w którym
musz¹ obowi¹zywaæ pewne normy postêpowania oraz absolutne wartoci.
Zreszt¹ sam Buber wielokrotnie wydawa³ s¹dy i powo³ywa³ siê na regu³y, na
przyk³ad w Gottesfinsternis okrela³ Hitlera jako ciemn¹ postaæ swojego czasu, a w Über Charaktererziehung dawa³ wskazania dla nauczycieli32. Nie
mo¿na wiêc zrezygnowaæ z pewnych absolutnych wartoci, choæ nie maj¹ one
charakteru przymuszaj¹cego do jakiego dzia³ania, lecz s¹ jedynie wspó³rzêdnymi wyznaczaj¹cymi kierunek ¿ycia33.
Zdaniem T. Reicherta Buber kwestionuje absolutnoæ norm i czyni to
z nastêpuj¹cego powodu. Otó¿ w przypadku gotowej absolutnej normy, zasady
czy konwencji niemo¿liwe jest powo³anie siê na sytuacjê oraz autentycznoæ
cz³owieka. Zamiast prawdziwego dzia³ania mamy czêsto wtedy do czynienia
z pozorami i pustym naladownictwem. Istnieje te¿ mo¿liwoæ wypaczenia
przepisów. Buberowi chodzi tymczasem o autentycznoæ cz³owieka w czynie,
a nie o proste wype³nienie prawa. Chce on, aby czyn by³ wyrazem ca³ej istoty. St¹d domaga siê otwarcia siê na obecnoæ innego, a sprzeciwia siê normom, które z góry chcia³yby okreliæ sytuacjê. ¯ycie jest bowiem dialogiem,
w którym udzielamy odpowiedzi lub jej odmawiamy. Nie chodzi w nim o bycie tylko klisz¹, ale o egzystencjalne wype³nienie sensu niezale¿nego od
podmiotu34. Ponadto oparcie na zasadach zdaje siê wykluczaæ z ludzkiego
czynu to, co w nich siê nie mieci. Brakuje wówczas objêcia ca³ego ¿ycia,
w którym nie chodzi wy³¹cznie o obiektywn¹ prawdê, lecz o wiernoæ wiatu35.
A. Anzenbacher traktuje Buberowskie negowanie absolutnoci norm
etycznych jako wynik przyjêcia kantowskiego formalizmu. Pragn¹³ on mianowicie zaakcentowaæ nie tyle zawartoæ treciow¹ normy lub czynu, ile sposób jego wykonania (w relacji Ja-Ty”)36. Podobn¹ drog¹ idzie G. Szolem,
który nazywa³ Bubera anarchist¹ religijnym z tego powodu, ¿e wymaga³ on
od cz³owieka, aby ten obra³ kierunek i podj¹³ decyzjê, ale nie precyzowa³, jaki
ma to byæ kierunek. Wszelkie bowiem okrelenia treciowe nale¿a³y do sfery
Por. M. Fox, Einige Probleme in Bubers Moralphilosophie, s. 142-146.
Por. A. Edmaier, Dialogische Ethik. Perspektiven-Prinzipien, Kevelaer 1969, s. 86-87;
E. Simon, Martin Buber, der Erzieher, s. 501.
34
Por. T. Reichert, Die Strenge von Martin Bubers Anarchismus, s. 27, 29, 31, 33.
35
Por. T. Reichert, «Was soll ich tun?» Anhaltspunkte ethischer Orientierung im Denken Martin Bubers, „Im Gespräch” 11(2005), s. 19.
36
Por. A. Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, s. 106-107.
32
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przedmiotowej, któr¹ lekcewa¿y³. Zwraca³ on uwagê jedynie na sposób dzia³ania, a nie na jego treæ37.
Wydaje siê jednak, ¿e Buberowi nie chodzi³o wy³¹cznie o sposób dzia³ania. Czyn p³yn¹cy z relacji Ja-Ty nie jest przecie¿ beztreciowy. Treæ pochodzi bowiem z konkretnej sytuacji. Wraz z postaw¹ dialogiczn¹ podjêta jest
decyzja o treci dzia³ania38. Bez odpowiedzi pozostaje jednak pytanie: Dlaczego treci wyp³ywaj¹cej z konkretnej sytuacji nie mo¿na przenieæ poza ni¹
i odnieæ do klasy podobnych wydarzeñ?39.
E. Levinas podkrela³, ¿e myl Bubera stanowi odnowienie etyki, która
nie wychodzi ani od wartoci, ani od teorii bytu lub poznania, ale zaczyna siê
wraz z innym. Punktem wyjcia jest spotkanie z jego twarz¹, które wyzwala odpowiedzialnoæ. Powoduje ono równie¿ nowe ujêcie w³asnego „Ja”,
które nie mo¿e chowaæ siê przed innymi, poniewa¿ samo tworzy siê w spotkaniach. Branie odpowiedzialnoci za innego jest te¿ form¹ s³u¿by Bogu,
w której cz³owieka nikt nie mo¿e zast¹piæ. U autora Ich und Du mamy wiêc
do czynienia z etyczn¹ interpretacj¹ Transcendencji40.

IV. ODPOWIEDZIALNOÆ
W ten sposób dochodzimy do samego sedna Buberowskich pogl¹dów
moralnych, w których centrum znajduje siê kategoria odpowiedzialnoci.
Autor Ich und Du sam przyznaje, ¿e stanowi ona g³ówny motyw jego myli
i temat jego dzie³a41. Podkrelenie roli odpowiedzialnoci stanowi reakcjê na
egologiczn¹ etykê tradycyjn¹. Punktem odniesienia nie jest ju¿ d³u¿ej autonomiczny podmiot, lecz ontologiczna relacja miêdzy ludmi42.
Jacek Filek w nastêpuj¹cy sposób opisuje zasadnicze ró¿nice miêdzy trzema okresami myli filozoficznej: staro¿ytnoci¹, nowo¿ytnoci¹ i wspó³czesnoci¹. Pierwszy z nich charakteryzowa³ siê uprawianiem filozofii w paradygmacie trzeciej osoby. Rezultatem by³a filozofia obiektywnoci, w której
Por. M. Fox, Einige Probleme in Bubers Moralphilosophie, s. 151; T. Reichert, Die Strenge
von Martin Bubers Anarchismus, s. 25-26.
38
Por. M. Buber, On Judaism, s. 212; T. Reichert, «Was soll ich tun?»…, s. 18.
39
Por. A. Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, s. 106.
40
Por. E. Levinas, Martin Buber, Gabriel Marcel und die Philosophie, w: Martin Buber. Bilanz seines Denkens, red. J. Bloch, H. Gordon, Freiburg 1983, s. 333; M. Jêdraszewski, Relacje
miêdzypodmiotowe w wietle dyskusji miêdzy Martinem Buberem a Emmanuelem Levinasem, Poznañskie Studia Teologiczne t. 6, 1986, s. 481.
41
Por. M. Buber, Replies to My Critics, s. 722.
42
Por. A. Edmaier, Dialogische Ethik. Perspektiven-Prinzipien, s. 11-20.
37
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naczeln¹ rolê pe³ni³ rozum, a najwy¿sz¹ wartoci¹ by³a prawda (na przyk³ad
Arystoteles). W drugim z nich królowa³a filozofia subiektywnoci (paradygmat pierwszej osoby), w której g³ówne znaczenie przypisywano wolnej woli
cz³owieka (na przyk³ad Kartezjusz). W ostatnim okresie przyjêto punkt widzenia drugiej osoby w filozofowaniu. Podkrelono du¿e znaczenie uczuæ
ludzkich i odpowiedzialnoci (na przyk³ad Levinas)43. Dokonano przy tym
redefinicji pojêcia odpowiedzialnoci. Tradycyjnie by³a ona rozumiana jako
wziêcie na siebie skutków w³asnego postêpowania. Tacy jednak filozofowie,
jak Martin Heidegger, Edmund Husserl, Georg Picht, Hans Jonas oraz Emmanuel Levinas odrzucaj¹ tê koncepcjê. Odwo³uj¹ siê oni przy tym do struktury dialogicznej jako podstawowej konstrukcji bytu. Byæ znaczy byæ zagadniêtym przez wiat wartoci, byt ludzki lub dziejow¹ sytuacjê44.
Pomijaj¹c kwestiê, w jakim zakresie Heidegger czy Husserl mieszcz¹ siê
w nurcie dialogicznym  trzeba w nim niew¹tpliwie umiejscowiæ M. Bubera.
W jego g³ównym dziele pt. Ich und Du wzmianka o odpowiedzialnoci wystêpuje dwa razy. W pierwszym kontekcie dotyczy ona mi³oci, w drugim
natomiast religijnego wymiaru ¿ycia45. Mi³oæ, wed³ug twórcy filozofii dialogu, nie jest uczuciem, lecz faktem metafizycznym i metapsychicznym.
Wydarza siê ona miêdzy partnerami jako odpowiedzialnoæ „Ja” za „Ty”, której mog¹ towarzyszyæ ró¿norakie uczucia46. Zdaniem Filka ca³a struktura Ich
und Du przenikniêta jest myl¹ o samowoli (Ja-To), wolnoci (Ja-Ty”)
i odpowiedzialnoci (zagadniêcie  odpowied)47. Cz³owiek jest odpowiedzialny za wybór jednego z dwóch mo¿liwych sposobów odnoszenia siê do
wiata: monologicznego lub dialogicznego48. W zwi¹zku z tym trafne wydaje
siê spostrze¿enie N. Rotenstreicha, ¿e odseparowane „Ja”, jako nie tylko osoby wystêpuj¹cej w relacji „Ja-Ty, ale te¿ jako to¿samego podmiotu podejmuj¹cego decyzje, jest ontycznym fundamentem odpowiedzialnoci49. W innej swej ksi¹¿ce pt. Die Frage an den Einzelnen Buber podkrela³, ¿e odpowiedzialnoæ jest pêpowin¹ ³¹cz¹c¹ nas ze stworzeniem50. Zdaniem
Rotenstreichera fenomen odpowiedzialnoci jest rozumiany przez Bubera
w dwojakim sensie: odpowied na zagadniêcie oraz wype³nienie obowi¹zku.
Por. J. Filek, Filozofia odpowiedzialnoci XX wieku, Kraków 2003, s. 5-8.
Por. tam¿e, s. 10-11.
45
Por. tam¿e, s. 80.
46
Por. M. Buber, Ich und Du, s. 87-88.
47
Por. J. Filek, Filozofia odpowiedzialnoci XX wieku, s. 82-85.
48
Por. J. Kopytniuk, Moralny charakter relacji Ja-Ty u M. Bubera, „Roczniki Filozoficzne”
t. XXI, 2(1973), s. 43, 45, 46.
49
Por. N. Rotenstreich, Immediacy and Dialogue, RIP 4(1978), s. 468.
50
M. Buber, Die Frage an den Einzelnen, s. 216.
43
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Bli¿sze jest mu to pierwsze ujêcie, przez co odpowiedzialnoæ zostaje zakorzeniona w realiach ¿ycia. Celem Bubera jest bowiem przepojenie sfery ludzkiej moralnoci¹51. Postuluje on, aby przenieæ rozwa¿ania nad odpowiedzialnoci¹ z abstrakcyjnego obszaru etyki w obszar konkretnego ¿ycia. Tylko
w tej sferze mo¿e zaistnieæ prawdziwa odpowiedzialnoæ, poniewa¿ mamy tu
do czynienia z autentycznym odpowiadaniem52. Twierdzenie to stanie siê zrozumia³e, gdy zauwa¿ymy, i¿ Buber uto¿samia odpowiedzialnoæ z dawaniem
odpowiedzi. Ponosimy odpowiedzialnoæ za ten obszar naszego ¿ycia, na jaki
jestemy w stanie daæ odpowied53.
W kontekcie tej wypowiedzi warto zwróciæ uwagê na pewne niuanse
jêzykowe, które s¹ niezauwa¿alne na gruncie jêzyka polskiego. Niemieckie
antworten, które ³¹czy siê z dope³nieniem auf etwas, znaczy odpowiadaæ na
co. Natomiast czasownik verantworten, u¿ywany w kontekcie odpowiedzialnoci, ³¹cz¹cy siê z etwas, znaczy odpowiadaæ za co. Istnieje wiêc jakie przejcie od odpowiadania na co do odpowiadania za co. To, na co
cz³owiek mo¿e daæ odpowied w ramach przydzielonego mu obszaru ¿ycia,
jest tym, za co on odpowiada. Odpowiadaj¹c na zagadniêcie, cz³owiek staje
siê odpowiedzialny za to, co go zagadnê³o54. Z tej racji M. Vogel zauwa¿a, ¿e
odpowiedzialnoæ rozgrywa siê nie tylko w schemacie dialogicznym, ale tak¿e podmiotowo-przedmiotowym. U jej podstaw stoj¹ bowiem dwa pytania:
za co i przed kim? Zak³adaj¹ one tym samym inne typy relacji: przedmiotow¹ i osobow¹55. Podobnie C. Frankenstein nie zgadza siê z uto¿samieniem
odpowiedzialnoci jedynie z odpowiedzi¹ dawan¹ w dialogu z innym cz³owiekiem. Uwa¿a, i¿ jest ona gotowoci¹ i zdolnoci¹ przekraczania siebie
przez „Ja” w celu pomocy innemu bytowi w byciu w pe³ni sob¹, a tego innego mo¿na spotkaæ zarówno na zewn¹trz, jak i wewn¹trz siebie56.
Odpowiedzialnoæ jest, wed³ug Bubera, relacj¹ ze wiatem, poniewa¿
byæ osob¹ znaczy byæ istot¹ zagadniêt¹ i odpowiadaj¹c¹57. Osoba jest zaPor. N. Rotenstreich, Gründe und Grenzen von Martin Bubers dialogischen Denken, w:
Martin Buber, red. P.A. Schilpp, M. Friedman, s. 89-90.
52
Por. M. Buber, Zwiesprache, w: ten¿e, Werke. Erster Band…, s. 189.
53
Por. M. Buber, Dem Gemeinschaftlichen folgen, w: ten¿e, Werke. Erster Band…, s. 473;
ten¿e, Über das Erzieherische, w: ten¿e, Werke. Erster Band…, s. 797.
54
Por. J. Filek, Filozofia odpowiedzialnoci XX wieku, s. 86; M. Smolak, Filozofia cz³owieka
u Romana Ingardena, Kraków 2003, s. 143.
55
Por. M. Vogel, The Concept of Responsibility in the Thought of Martin Buber, HTR 2(1970),
s. 161-163.
56
Por. C. Frankenstein, Du und Nicht-Ich. Zu Martin Bubers Theorie des Dialogs, SdZ
11(1966), s. 357.
57
Por. M. Buber, Die Frage an den Einzelnen, s. 249.
51
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wsze dialogiczna. Gdy zaczyna dominowaæ monologicznoæ, wówczas cz³owiek nie odczytuje znaków w wiece i brakuje mu istotnego czynu w formie
nawi¹zania dialogu58. Z tej racji, dialogicznoæ stanowi podstawowy element
konstytuuj¹cy cz³owieka59.
G. Wehr, nawi¹zuj¹c do cogito ergo sum Kartezjusza, okrela istotê Buberowskiej osoby mianem respondeo ergo sum60. W zwi¹zku z tym byæ mo¿e
trzeba rozró¿niæ miêdzy odpowiedzialnoci¹ jako zwi¹zaniem z bytem znajduj¹cym siê naprzeciw mnie oraz odpowiedzialnociowoci¹ jako cech¹ charakteru. Przez fakt zwi¹zania cz³owiek jest odpowiedzialny, ale te¿ staje siê
odpowiedzialny w konkretnych sytuacjach. Owo stawanie siê odpowiedzialnym zak³ada wiêc bycie odpowiedzialnym, które jest udzia³em ludzi
przez sam fakt rzucenia w wiat61.
Co stanowi przedmiot odpowiedzialnoci? Otó¿ na pierwszym miejscu
stawia Buber sposób ludzkiego ¿ycia. Ka¿dy cz³owiek jest bowiem szczególnym elementem wiata, ma w nim swoje miejsce i cile okrelone zadanie
do wykonania. Kiedy Bóg spyta³ Adama: Gdzie jeste?, chodzi³o wtedy
o uwiadomienie cz³owiekowi, co zrobi³ ze swoim ¿yciem. Mia³ to byæ moment opamiêtania i powrotu z kryjówek, do których uciek³ przed podjêciem
odpowiedzialnoci za swoje ¿ycie62. Buber pod¹¿a za myl¹ chasydów, w której obecna jest idea wspó³odpowiedzialnoci za wszystko, co dzieje siê
w wiecie. ¯ycie cz³owieka tworzy sieæ powi¹zañ i nie mo¿na z tej racji wykluczyæ mojej odpowiedzialnoci za dobro i z³o obecne w wiecie. Ka¿dy
ludzki czyn jest wiêc wyrazem nieskoñczonej odpowiedzialnoci63. Na innym
miejscu Buber podkreli³, i¿ za wszystko, w stosunku do czego jestemy
w relacji i odpowiadamy, ponosimy odpowiedzialnoæ64.
Szczególnym momentem odpowiedzialnoci s¹ spotkania z ludmi, których nie mo¿na potraktowaæ przedmiotowo. Musimy co dla nich zrobiæ, czego siê od nich nauczyæ lub tylko ich zaakceptowaæ. Nie trzeba jednak na58
Por. tam¿e, s. 245; ten¿e, Zwiesprache, s. 190-191; A. Edmaier, Dialogische Ethik. Perspektiven-Prinzipien, s. 90-91.
59
Por. A. Marek-Bieniasz, Odpowiedzialnoæ cz³owieka wed³ug filozofii Emmanuela Levinasa, w: Cz³owiek z prze³omu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. J. Baniak, Poznañ 2002,
s. 195.
60
Por. G. Wehr, Martin Buber. Leben, Werk, Wirkung, Zürich 1996, s. 167.
61
Por. J. Filek, Filozofia odpowiedzialnoci XX wieku, s. 17-18; J. Kopytniuk, Moralny charakter relacji Ja-Ty u M. Bubera, s. 45.
62
Por. M. Buber, Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, w: ten¿e, Werke.
Dritter Band…, s. 719-720, 715-718.
63
Por. M. Buber, Mein Weg zum Chassidismus, w: ten¿e, Werke. Dritter Band…, s. 972.
64
Por. M. Buber, Über das Erzieherische, s. 797.
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tychmiastowo udzielaæ im odpowiedzi. Jest ona mo¿liwa tak¿e w innym miejscu, w innym czasie i wobec innej osoby, mo¿na jej te¿ unikn¹æ65.
Levinas nie móg³ pogodziæ siê z anielskim spirytualizmem relacji dialogicznej w ujêciu Bubera. Przywi¹zywa³ on bowiem wielk¹ wagê do materialnego wymiaru odniesieñ miêdzyludzkich w przeciwieñstwie do Bubera,
który bardziej akcentowa³ aspekt formalny (relacjê Ja-Ty”)66. U Levinasa
dialog obejmowa³ cia³o, rzeczy oraz potrzeby innego. Buber nie móg³ jednak pogodziæ siê z tym, ¿e spotkanie u francuskiego filozofa ustanowione ma
byæ przez jak¹ prost¹ czynnoæ (karmienie czy ubieranie). Owszem, mówienie „Ty” przejawia³o siê w dawaniu. Konkretny dobry uczynek nie by³ jednak jeszcze dla niego spe³nieniem moralnoci67.
Buber mówi³ te¿ czêsto o zagadniêciu przez konkretn¹, niepowtarzaln¹
chwilê, w której dowiadczamy jakiego nadmiaru obecnoci. Jestemy zagadywani w znakach codziennego ¿ycia tak, jak mia³o to miejsce w jego ¿yciu
w chwili porannej wizyty m³odzieñca i przyczyni³o siê do swoistego nawrócenia68. Wyzwanie p³yn¹ce z codziennego ¿ycia nie zawsze jest klarowne,
poniewa¿ realne sytuacje nie s¹ proste i jasne, ale nios¹ w sobie sprzecznoci.
Mimo to s¹ one dla nas zadaniem i szans¹ na spe³nienie naszej ludzkiej egzystencji69. Trzeba je zatem przyj¹æ ze wszystkimi ich przeciwieñstwami.
Ucieczka od nich jest stanowczo zabroniona, choæ mo¿liwa70. W przypadku
tych sytuacji, z racji ich uwarunkowania, nie mo¿na mówiæ o odpowiedzialnoci absolutnej. Ma ona bowiem swoje pochodzenie w bycie, który wysuwa
swoje ¿¹dania tylko wobec indywidualnego „Ja”. Brakuje tu wiêc charakteru
uniwersalnego71. Ka¿da ¿yciowa sytuacja ma bowiem now¹ twarz, która
Por. M. Buber, Zwiesprache, s. 182.
Por. E. Levinas, Martin Buber und die Erkenntnistheorie, w: Martin Buber, red. P.A. Schilpp,
M. Friedman, s. 131-132; M. Jêdraszewski, Bubera i Levinasa spór o rozumienie dialogu, PP 7-8
(1986), s. 60; ten¿e, Emmanuela Levinasa z Martinem Buberem dialog o dialogu, w: Rozum i s³owo. Eseje dialogiczne. Kraków 1987, s. 137-138.
67
Por. M. Buber, Replies to My Critics, s. 723; E. Levinas, Imiona w³asne, Warszawa 2000,
s. 43; S. Strasser, Buber und Levinas. Philosophische Besinnung auf einen Gegensatz, RIP 4(1978),
s. 522-523.
68
Por. tam¿e, s. 187.
69
M. Buber, Replies to My Critics, s. 722; ten¿e, Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, s. 736.
70
Por. M. Buber, Die chassidische Botschaft, s. 805, 812; ten¿e, Die Frage an den Einzelnen,
s. 245; ten¿e, Dem Gemeinschaftlichen folgen, s. 465; ten¿e, Pointing the Way, New York 1963,
s. 192-193; J. Speck, Martin Buber: Die Aporie des Dialogischen, w: J. Speck (wyd.), Grundprobleme der grossen Philosophen. Philosophie der Gegenwart IV (Weber, Buber, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas), Göttingen 1981, s. 63-64. Dawanie odpowiedzi ca³ym sob¹ na dan¹ sytuacjê to cel kszta³towania charakteru, por. M. Buber, Über Charaktererziehung, s. 827-832.
71
Por. M. Vogel, The Concept of Responsibility…, s. 174.
65
66

PÊPOWINA £¥CZ¥CA NAS ZE WIATEM

109

dotychczas nigdzie nie istnia³a i nigdy siê nie powtórzy. Odpowied na ni¹ nie
mo¿e byæ wiêc z góry zaplanowana, lecz jest ona wynikiem okolicznoci72.
W sytuacjach tych istnieje zawsze niebezpieczeñstwo, ¿e cz³owiek u¿yje
mechanizmów obronnych. Buber wymienia ró¿ne ich rodzaje: przyzwyczajenia, naukowe wyjanianie zjawisk73, redukcyjne ujêcie cz³owieka przez sprowadzenie go do uniwersalnych struktur74, brak zwi¹zania przez wymagania
chwili75 oraz ¿ycie z obrazu, a nie z istoty76. Cz³owiek znajduje siê wówczas
w pancerzu odrzucaj¹cym dziej¹ce siê znaki. Tworzenie tego pancerza nastêpuje z pokolenia na pokolenie i prowadzi w koñcu do zaniku duchowej sfery
spotkañ i do rozszerzenia siê sfery przedmiotowej („To”). Cz³owiek przekszta³ca wówczas egzystencjalne wyzwania chwili w problemy naukowe, które staj¹ siê okazj¹ do dyskusji77.
W zakres ludzkiej odpowiedzialnoci Buber w³¹czy³ te¿ odpowiedzialnoæ
cz³owieka za los Boga w wiecie. Nie ma ona w pierwszym rzêdzie sensu
moralnego i uwarunkowanego, ale transcendentalny i nieuwarunkowany78.
W dialogicznej relacji ze wiatem cz³owiek staje jednoczenie przed boskim
obliczem, w które w³¹czona jest ca³a rzeczywistoæ. Dziêki temu odpowiedzialnoæ nabiera charakteru nieskoñczonego i mi³osnego, poniewa¿ cz³owiek odnosi siê do kogo, komu ufa i kogo mi³uje, a wiat staje siê tym samym przebóstwiony79.
Widzimy wiêc, ¿e odpowiedzialnoæ u Bubera posiada szeroki zakres.
Rozci¹ga siê na ca³y wiat przyrody i bytów duchowych. Mówi³ on nawet
o nieskoñczonej sferze odpowiedzialnoci przed Nieskoñczonym80. Widaæ
wiêc, ¿e Buber ró¿ni³ siê tu chocia¿by od Levinasa. Nie ogranicza³ on bowiem
odpowiedzialnoci tylko do cz³owieka. Tym za, co ³¹czy³o tych dwóch mylicieli, by³o podkrelanie centralnej roli pojêcia oblicza81.
Por. M. Buber, Über Charaktererziehung, s. 828; M. Vogel, The Concept of Responsibility…, s. 165.
73
Por. M. Buber, Zwiesprache, s. 183-185.
74
Por. M. Buber, Elemente des Zwischenmenschlichen, w: ten¿e, Werke. Erster Band…, s. 279.
75
Por. M. Buber, Der Mensch von heute und die jüdische Bibel, s. 849-850.
76
Por. M. Buber, Elemente des Zwischenmenschlichen, s. 273-274.
77
Por. W. Krone, Martin Buber – Herausforderung durch den Anderen, „Im Gespräch”
4(2002), s. 11-13.
78
Por. M. Buber, Die chassidische Botschaft, s. 805.
79
Por. M. Buber, Ich und Du, s. 151-152.
80
Por. M. Buber, Mein Weg zum Chassidismus, s. 972.
81
Por. B. Schleissheimer, «Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten
ist». Freiheit und Verantwortung in «Ich und Du» von Martin Buber, „Im Gespräch” 1(2000),
s. 32-33.
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M. Friedman uwa¿a, ¿e pojêcie odpowiedzialnoci u Bubera jest podobne
do drugiego sformu³owania imperatywu kategorycznego Kanta. Zachodz¹
jednak miêdzy nimi istotne ró¿nice. Imperatyw bazuje na ludzkiej godnoci,
natomiast odpowiedzialnoæ  na rzeczywistoci ¿ycia miêdzy ludmi. Dla
Kanta godnoæ wyp³ywa z racjonalnoci bytu ludzkiego w dzia³aniu wed³ug
powszechnego prawa. U Bubera jest ona wynikiem bezporedniej relacji do
innego i realizacj¹ wyj¹tkowoci cz³owieka. Imperatyw Kanta jest jednoczenie obiektywny (z racji powszechnego prawa) i subiektywny (dotyczy jednostki), a u Bubera dialogiczny. Filozof z Królewca oddziela³ powinnoæ od
impulsów, a filozof z Heppenheim ³¹czy³ bycie i powinnoæ w napiêciu ludzkiej egzystencji82.
Odpowiedzialnoæ domaga siê ze swej natury instancji, przed któr¹ mog³aby siê rozgrywaæ. Nawet samoodpowiedzialnoæ potrzebuje „Ja”, które
by³oby przejrzyste na to, co nieuwarunkowane83. Mielibymy wówczas do
czynienia z dwoma rodzajami podmiotu: tym, któremu odpowiadam, i tym,
przed którym jestem odpowiedzialny. Odpowiedzialnoæ odnosi³aby siê do
podmiotu, który jest to¿samy ostatecznie z Ty wiecznym84. Co jest ostatecznie ow¹ instancj¹, przed któr¹ jestem odpowiedzialny? Dla osoby wierz¹cej
niew¹tpliwie Bóg. Tym bardziej, i¿ ka¿de pojedyncze Ty jest przeb³yskiem ku
niemu85. Buber chcia³, aby cz³owiek rozumia³ siebie jako stoj¹cego w ka¿dej
chwili pod os¹dem Boga86. Bez realnego dialogu miêdzy niebem a ziemi¹
odpowiedzialnoæ nie mia³aby ostatecznych podstaw ontycznych87. Problem
pojawia siê jednak w przypadku ludzi niewierz¹cych, dla których niemo¿liwa
by³aby odpowiedzialnoæ, poniewa¿ brakowa³oby uznania z ich strony odpowiednich sankcji. Mog³oby wiêc siê wydawaæ, ¿e Buber mia³ na uwadze
g³ównie ludzi wierz¹cych88.
Podkrela³ on jednak, ¿e tak¿e ateista jest zdolny do postêpowania moralnego. cile rzecz ujmuj¹c, uwa¿a³, ¿e nie ma ateisty jako takiego, poniewa¿
rzeczywistoæ sumienia zak³ada przyjêcie bezimiennej Trascendencji. Jeli
tylko kto ca³¹ swoj¹ istot¹ zagaduje lub odpowiada „Ty”, tym samym odnosi
Por. M. Friedman, Die Grundlagen von Martin Bubers Ethik, s. 158-159; ten¿e, Martin
Buber. The Life of Dialogue, s. 200.
83
Por. M. Buber, Zwiesprache, s. 191.
84
Por. M. Vogel, The Concept of Responsibility…, s. 170-171, 175.
85
Por. M. Buber, Ich und Du, s. 128.
86
Por. M. Buber, Replies to My Critics, s. 719.
87
Por. J. Gorczyca, O odpowiedzialnoci  w dialogu z Martinem Buberem, s. 46-47.
88
Por. M. Buber, Die Frage an den Einzelnen, s. 245.248; J. Filek, Filozofia odpowiedzialnoci XX wieku, s. 89-92.
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siê do ¿ywego Boga89. Ponadto ka¿dy cz³owiek posiada tak¿e tak zwan¹ wiedzê fundamentaln¹, która jest jakim punktem odniesienia w postêpowaniu
ka¿dego cz³owieka. Prezentuje ona obraz realny cz³owieka oraz jego obraz
idealny, który winien zrealizowaæ90.
Jedno jest pewne. Dla Bubera fikcj¹ jest odpowiedzialnoæ wobec rozumu lub jakiej idei. Instancj¹ tak¹ mo¿e byæ ewentualnie sumienie, ale moc
ku temu otrzymuje ono jednak z zewn¹trz, od istoty boskiej91. Cz³owiek jest
odpowiedzialny przed w³asnym sumieniem, które stanowi otwarty trybuna³
w duszy. Stanowi ono tajemnicz¹, wydaj¹c¹ s¹dy rzeczywistoæ, która potrafi
zdeterminowaæ przysz³oæ92. Istota ludzka ponosi jednak odpowiedzialnoæ
nie tylko przed sumieniem, ale te¿ za sumienie, poniewa¿ nie jest ono gotowym, niezmiennym, danym nam organem, lecz musi zostaæ ukszta³towane.
Ostateczna jego postaæ zale¿y wiêc od nas93.

V. UCIECZKA OD ODPOWIEDZIALNOCI
Cz³owiek mo¿e wprawdzie uciec od odpowiedzialnoci, ale wówczas popada w stan winy. Buber polemizowa³ z heideggerowsk¹ koncepcj¹ bycia winnym, poniewa¿ dotyczy³a ona sytuacji, w której kto spowodowa³ jaki brak
w bycie drugiego. Tymczasem pierwszym etapem jest bycie winnym samemu,
przejawiaj¹ce siê w g³osie sumienia. Pokazuje ono, i¿ byt nie osi¹gn¹³ pe³ni
swojego istnienia i powinien przejæ z bytowania niew³aciwego do w³aciwego. Odkrycie tego pierwotnego stanu dokonuje siê przez odniesienie do
ca³oci bytu, a nie tylko jego czêci (cz³owieka), jak chcia³ Heidegger94.
Buber rozró¿nia³ ponadto miêdzy win¹ neurotyczn¹ a egzystencjaln¹.
Pierwsza mia³a swoje miejsce w niewiadomoci jako subiektywnym uczuciu
Por. M. Buber, Ich und Du, s.128; A. Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, s. 81.
Por. M. Buber, Gottesfinsternis, s. 575; ten¿e, Replies to My Critics, s. 718-719.
91
Por. M. Buber, Replies to My Critics, s. 698; J. Filek, Filozofia odpowiedzialnoci XX wieku, s. 90-91. Buber rozwa¿a biblijny przypadek zabicia Agaga. Uwa¿a, ¿e Samuel le zrozumia³
Boga. Levinasa zaniepokoi³o to przekonanie Bubera, i¿ jego sumienie lepiej zna wolê Boga ni¿
ksiêgi. Bez Ksiêgi ksi¹g nie mo¿na bowiem w³aciwie s³uchaæ w³asnego sumienia. Wed³ug Bubera nie mo¿na natomiast wierzyæ w Boga, który karze za to, ¿e nie zabito wroga. Levinas zarzuca
mu zatem subiektywizm moralny, por. M. Buber, Autobiographische Fragmente, w: Martin Buber,
red. P.A. Schilpp, M. Friedman, Stuttgart 1963, s. 27-28; M. Friedman, Martin Buber und Emmanuel Levinas…, s. 101-102.
92
Por. M. Buber, Replies to My Critics, s. 698.
93
Por. B. Schleissheimer, «Wer sich entscheidet, ist frei (…)», s. 31.
94
Por. M. Buber, Das Problem des Menschen, w: ten¿e, Werke. Erster Band…, s. 362-363.
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osoby, bêd¹cym efektem strachu wobec instancji spo³ecznych (Freud) lub nieudanego procesu indywidualizacji, rozumianej jako tworzenie siê „Ja” przez
jednoczenie przeciwieñstw duszy (Jung). Druga natomiast by³a rzeczywistoci¹ ontyczn¹ (miêdzyludzk¹), która mia³a swoje miejsce w pamiêci95.
Buber mówi³ w³anie o winie egzystencjalnej, to znaczy o winie uznanej
przez cz³owieka w osobowej sytuacji, w której siê znalaz³. Nie mo¿e ona byæ
opisana w kategoriach proponowanych przez psychoanalizê (wyparcie lub
uwiadomienie)96. Buber okrela³ j¹ nastêpuj¹co: Wina egzystencjalna dzieje
siê, gdy kto niszczy porz¹dek wiata cz³owieka, którego podstawy zna i uznaje je jako istotnie wspólne jemu i wszelkiemu bytowi ludzkiemu97.
Porz¹dek wiata ludzkiego, o którym mowa, polega na ukierunkowaniu
cz³owieka na dan¹ sytuacjê. Z win¹ mamy wiêc do czynienia wy³¹cznie
w ¿yciu dialogicznym, gdy cz³owiek rezygnuje z odniesienia do konkretnego
wydarzenia. Dzieje siê tak wówczas, gdy kto s³yszy zagadniêcie, rozpoznaje
konkretny sens, ale rezygnuje z odpowiedzi. Prowadzi to do za³amania dialogu. Cz³owiek dowiadcza wtedy w sobie sprzecznoci miêdzy d¹¿eniem do
relacji z rzeczywistoci¹ i jej jednoczesnym brakiem. Powoduje to wiadomoæ winy, której ciê¿ar uzale¿niony jest od wagi wydarzenia98. Cz³owiek
winny, odmawiaj¹c stania siê osob¹ poprzez dialog, podporz¹dkowuje swoje
¿ycie wyobrani. Zamiast wyjæ do rzeczywistoci, zatapia siê w sferze mo¿liwoci99.
Jak s³usznie zauwa¿a Ch. R. Downing, Buber nie uzale¿nia winy od strachu przed ziemsk¹ lub bosk¹ odp³at¹, ale od zniszczenia porz¹dku, w którym
osadzone jest ¿ycie ludzkie. Wina, jako pewien fakt obiektywny, nie wymaga
odniesienia do idei Boga100. M. Wyschogrod podkrela natomiast, i¿ autor Ich
und Du widzi genezê winy wy³¹cznie w zak³óceniu porz¹dku wiata ludzkiego, co nie jest zgodne z intuicj¹ zawart¹ w chrzecijañstwie, gdzie wina pojawia siê jako wynik zniszczenia porz¹dku boskiego. Ograniczenie jej do obszaru miêdzyludzkiego sprawia, ¿e naprawy potrzebuje wy³¹cznie ten wyPor. M. Buber, Schuld und Schuldgefühle, s. 475-479; Philosophical Interrogations,
red. S. i B. Rome, New York 1964, s. 60; C. Frankenstein, Du und Nicht-Ich. Zu Martin Bubers
Theorie des Dialogs, s. 365; M. Friedman, Die Grundlagen von Martin Bubers Ethik, s. 166-167.
96
Por. M. Buber, Nachlese, s. 142-143; ten¿e, Schuld und Schuldgefühle, s. 480; Ch.R. Downing, Guilt and Responsibility in the Thought of Martin Buber, „Judaism” Winter 1969, s. 56-57.
97
M. Buber, Schuld und Schuldgefühle, s. 481.
98
Por. tam¿e, s. 486; A. Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, s. 80; M. Friedman,
Martin Buber’s New View of Evil, „Judaism” 2/3(1953), s. 241.
99
Por. Ch.R. Downing, Guilt and Responsibility in the Thought of Martin Buber, s. 61.
100
Por. tam¿e, s. 62.
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miar rzeczywistoci101. Wiele jednak wskazuje na to, i¿ nie jest to trafna interpretacja. U Bubera te dwie p³aszczyzny przenikaj¹ siê. Trzeba pamiêtaæ,
¿e sfera ziemska jest odniesiona do boskiej. Stanowi ponadto swoist¹ mowê
Boga, skierowan¹ do cz³owieka102.
Wina, maj¹c charakter dialogiczny, sprawia, ¿e pojednanie tak¿e nie jest
wydarzeniem odbywaj¹cym siê wy³¹cznie wewn¹trz cz³owieka, ale te¿ wzglêdem tego wszystkiego, co wydarzy³o siê w zewnêtrznej sferze jego ¿ycia. Nie
ma nigdy takiej sytuacji, aby szkodê poniós³ wy³¹cznie sam cz³owiek. Wina
dotyka sfery pomiêdzy bytami103. Pojednanie wiêc dokonuje siê w trzech
wymiarach: prawa, wiary i sumienia. Odnowienie w sferze prawa odbywa siê
w ramach instytucji spo³eczeñstwa, wobec której cz³owiek mo¿e zaci¹gn¹æ
winê i z któr¹ musi siê pojednaæ. Przebiega w trzech etapach: przyznanie siê
(Geständnis), wykonanie kary (Strafverbüssung) i powetowanie szkody
(Schadloshaltung)104. Sfera instytucji i prawa to wymiar „To” pojednania, który nie mo¿e przyczyniæ siê do rzeczywistego usprawiedliwienia, poniewa¿
panuje w niej nieadekwatna obiektywizacja wydarzenia105. Najwy¿sz¹ jest sfera wiary, która rozpociera siê pomiêdzy winnym a Bogiem. Pojednanie ma
tu równie¿ trzy etapy, które odpowiadaj¹ trzem powy¿szym, ale inaczej s¹
z sob¹ zwi¹zane. Nale¿¹ do nich wyznanie grzechów (Sündenbekenntnis), ¿al
(Reue) i ofiara pokutna (Bussopfer)106. Natomiast w sferze rodkowej, czyli
sumienia, pojednanie przebiega wed³ug trójstopniowego procesu: samorozjanienie (Selbsterhellung), przyznanie siê (Beharrung) i pokuta (Sühnung).
Cz³owiek musi najpierw rozjaniæ ciemnoci, uniemo¿liwiaj¹ce mu dostrze¿enie swojej winy. Nastêpnie w obliczu tej wiedzy musi uznaæ to¿samoæ
obecnej osoby z t¹, do której odnosi³o siê jego dzia³anie, aby w koñcu odnowiæ swoje ukierunkowanie na wiat w danych sytuacjach107. Buber wyró¿nia
dwa rodzaje sumienia: pospolite (Vulgärgewissen) i „osobowe” (das personhafte Gewissen). Pierwsze nie pozwala dojrzeæ winy i dojæ do jej g³êbi,
a przez to daje siê ³atwo uspokoiæ. Drugi typ sumienia natomiast jest charakteryzowany przez relacjê do winy egzystencjalnej i jest zdolnoci¹ cz³owieka, aby w ramach jego postêpowania radykalnie rozró¿niæ miêdzy tym, co doPor. M. Wyschogrod, Bubers Beurteilung des Christentums aus jüdischer Perspektive,
w: Martin Buber. Bilanz seines Denkens, red. J. Bloch, H. Gordon, Freiburg 1983, s. 481-482.
102
Por. M. Buber, Gottesfinsternis, s. 528; ten¿e, Ich und Du, s. 148,103
103
Por. M. Buber, Nachlese, s. 143-144, ten¿e, Pointing the Way, s. 95-97.
104
Por. M. Buber, Schuld und Schuldgefühle, s. 487; M. Friedman, Die Grundlagen von Martin Bubers Ethik, s. 167-168.
105
Por. A. Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, s. 81.
106
Por. M. Buber, Schuld und Schuldgefühle, s. 487.
107
Por. tam¿e, s. 488, 490-491.
101
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zwolone, a tym, co niedozwolone. Jest to dzia³anie specyficznie ludzkie, poniewa¿ tylko cz³owiek mo¿e zdystansowaæ siê wobec siebie w taki sposób,
aby siebie reflektowaæ oraz potwierdziæ lub odrzuciæ108.
Rozjanieniu odpowiada na p³aszczynie prawa przyznanie siê, a na p³aszczynie wiary wyznanie grzechów. Najczêciej z zagadnieniem winy wi¹¿emy przyznanie siê, które podkrela spo³eczny wymiar wydarzenia. Dotyczy
ono dialogu ze sprawuj¹cymi s¹d przedstawicielami spo³ecznoci. Wyznanie
grzechów mówi o cz³owieku poszukuj¹cym pojednania z Bogiem i mo¿e
przybraæ postaæ wyznania we wspólnocie, spowiedzi usznej lub samotnego
staniêcia przed Bogiem. Cz³owiek staje wówczas naprzeciw kogo, kto przyjmuje wyznanie, a przez niego dokonuje siê dialog z bosk¹ osob¹. W rozjanieniu cz³owiek chce rozwietliæ g³êbiê swojej winy, poznaæ jej istotê i znaczenie dla ¿ycia. Odbywa siê to w jego wnêtrzu. Dialog przebiega miêdzy
ró¿nymi poziomami „Ja”. Czasami dokonuje siê to w atmosferze wstrz¹su
i przera¿enia. Bez tego jednak przyznanie siê pozostaje nieistotne, a wyznanie przechodzi w paplaninê. Rozwietlenie jest trudne zw³aszcza dla cz³owieka wspó³czesnego, który dowiadcza du¿ego wewnêtrznego oporu, aby dostrzec g³êbiê swojej winy109.
Cz³owiek mo¿e byæ usprawiedliwiony, ale wed³ug Bubera nie wyzbywa
siê przez to swojej winy. Zupe³ne wymazanie winy by³oby nieludzkie, poniewa¿ wi¹za³oby siê z utrat¹ w³asnej to¿samoci. Fenomen winy jest przechowywany w pamiêci, a jego przypominanie przyczynia siê do zachowania identycznoci osoby. Cz³owiek trwa wówczas w prawdzie egzystencjalnej o sobie110.
Sytuacja ta prowadzi go do naprawy. Na poziomie winy egzystencjalnej nie
mo¿na naprawiæ czego w sensie cis³ym, poniewa¿ wi¹za³oby siê to z cofniêciem winy. Poprawa polega na przyznaniu siê oraz przezwyciê¿eniu konsekwencji szkodliwego dzia³ania wobec innego, co dokonuje siê poprzez
wejcie w dialog ca³ej istoty cz³owieka ze wiatem111.
Por. tam¿e, s. 448-489; E. Simon, Martin Buber, der Erzieher, s. 497.
Por. M. Buber, Schuld und Schuldgefühle, s. 491-492. W kontekcie winy mamy te¿ do
czynienia ze specyficznym rozumieniem czasu jako upadku (formy pamiêci o winie). To, co wydarzy³o siê, nie przemija, ale mamy wgl¹d w winê z jej konsekwencjami. Czas jako upadek ³¹czy
w sobie przesz³oæ (up³yw) i teraniejszoæ (obecnoæ). Stanowi o naszej to¿samoci, por. M. Buber, Schuld und Schuldgefühle, s. 479, 480, 501; T. Reichert, Dialog und Erinnerung, „Im Gespräch” 5(2002), s. 62. Czas ten nie jest obiektywn¹ rzeczywistoci¹, lecz sposobem bycia winnego cz³owieka we wspólnocie i przed Bogiem, por. Z. Balogh, Martin Buber und die Welt des Es,
Meisenheim am Glan 1969, s. 79.
110
Por. M. Buber, Schuld und Schuldgefühle, s. 501; Philosophical Interrogations, s. 59;
Ch.R. Downing, Guilt and Responsibility in the Thought of Martin Buber, s. 58-60; T. Reichert,
Die Reichweite menschlicher Verantwortung…, s. 58.
111
Por. M. Buber, Schuld und Schuldgefühle, s. 502.
108
109
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ZAKOÑCZENIE
Trudno jednoznacznie zaklasyfikowaæ myl etyczn¹ Bubera. Przede wszystkim upatruje siê w niej próbê rozprawy z eudajmonizmem112. Niekiedy uwa¿a siê
autora Ich und Du za jednego z reprezentantów tak zwanej etyki sytuacyjnej.
Podkrela³ on bowiem, i¿ tylko osoba stoj¹ca w obliczu wydarzenia mo¿e podj¹æ
samodzieln¹ decyzjê odnonie do swego postêpowania. Decyzja ta winna wyp³ywaæ z g³êbi jej bytu, a nie z wp³ywów zewnêtrznych (na przyk³ad kodeksu zachowania)113. Umieszcza siê tak¿e jego pogl¹dy w ramach szeroko rozumianej
etyki odpowiedzialnoci, w której imperatyw moralny wyp³ywa³by z ontologicznej sfery pomiêdzy114. Owo akcentowanie przez Bubera pierwotnoci relacji
odró¿nia³oby jego myl od etyki odpowiedzialnoci sformu³owanej przez Levinasa, który podkrela³ przede wszystkim rolê jednostki (monadycznoæ)115.
Etykê buberowsk¹ mo¿na by³oby umieciæ w ramach tak zwanej „etyki
charakteru”. J. W. Schofer wprowadza rozró¿nienie na etykê proceduraln¹
i charakteru. Pierwsza z nich wystêpuje w dwóch wariantach: deontologicznym (skupienie siê na prawach) lub konsekwencjalnym (odwo³anie siê do
skutków czynu). Etyka charakteru natomiast sytuuje dan¹ decyzjê lub czyn
w kontekcie charakteru (planu) ¿ycia. Owym planem, który cz³owiek mia³by do zrealizowania w swoim ¿yciu by³aby dialogiczna egzystencja w wiecie, za który ci¹gle na nowo musia³by on braæ odpowiedzialnoæ116.
Podsumowuj¹c, mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e etyczna myl Bubera rozwija³a siê na styku tych dwóch powy¿szych sposobów uprawiania
filozofii moralnoci, a jednoczenie stara³a siê unikaæ ich ograniczeñ. Liczne
etyczne dychotomie (treæ i forma, sytuacyjnoæ i apriorycznoæ, absolutnoæ
i relatywnoæ, heteronomicznoæ i autonomicznoæ, obiektywnoæ i subiektywnoæ) stara³ siê on traktowaæ jako aspekty jednej ca³oci. To w³anie ca³y
zintegrowany cz³owiek odniesiony istotowo do innego bytu stanowi³ dla niego najwy¿sz¹ zasadê117.
112
Por. T. Styczeñ, A. Szostek, Uwagi o istocie moralnoci, w: T. Styczeñ, Wprowadzenie do
etyki, Lublin 1995, s. 34.
113
Por. W. Herberg, Four Existentialist Theologians. A Reader from the Works of Jacques
Maritain, Nicolas Berdyaev, Martin Buber and Paul Tillich, New York 1958, s. 12-13; A. Hodes,
Martin Buber. An Intimate Portrait, s. 205; M. Vogel, Buber’s Ethicks and Contemporary Ethical
Options, „Philosophy Today”, t. 13, 1(1969), s. 11.
114
Por. A. Edmaier, Dialogische Ethik. Perspektiven-Prinzipien, s. 79-80.
115
Por. S. Kepnes, Ethics after Levinas: Robert Gibb’s Why Ethics? Signs of Responsibilities,
MTh 1(2003), s. 114.
116
Por. J.W. Schofer, Self, Subject and Chosen Subjection. Rabbinic Ethics and Comparative
Possibilities, „Journal of Religious Ethics” 2(2005), s. 260-263.
117
Por. M. Vogel, Bubers Ethics , s. 3-4.
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SUMMARY
The article presents ethical ideas of Martin Buber (1878–1965). His main feature is the
connection of morality with the religiosity. Buber understood religiosity as the dialogue of God
with the man in the world. His ethics is the trial of the answering Kant’s quastion – what should
I do? Morality is the choise of the valuable relation. A very important thing is a human conscience.
Buber denyed the absolute worth of the moral rules and God as a lawgiver. The central idea of his
morality is responsibility. The man is responsible for human beings, situations and future of God in
the world. The escape from the responsibility causes the state of existential guilt. The improvemant
of the man rests on the renewing of the dialogical relation with the world.

Key words:
morality and religiosity, moral law, responsibility, conscience, existenatial guilt
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Czy po Heideggerze i Levinasie mo¿liwa jest etyka
w tradycyjnym tego s³owa znaczeniu?
Is ethics in the traditional meaning of the word possible after Heidegger and Levinas?

Czy po Heideggerze i Levinasie mo¿na jeszcze mówiæ o etyce w tradycyjnym tego s³owa znaczeniu? Jest to prowokacyjnie pytanie, ale warto je
postawiæ, jako ¿e obaj filozofowie podwa¿ali, ka¿dy na swój sposób, etykê
jako wiedzê na temat zasad ludzkiego postêpowania. Odnosili siê oni bardzo
niechêtnie do etyki jako teorii normatywnej. Starali siê zerwaæ z kartezjañskim rozumieniem bytu jako produktu ludzkiego mylenia. Obaj zrezygnowali
z rozwa¿añ na temat wartoci, twierdz¹c, ¿e s¹ one bezu¿yteczne i niczego
nie wyjaniaj¹. Zgodni te¿ byli co do tego, ¿e Bóg nie mo¿e byæ rozumiany
jako wartoæ i to nawet najwy¿sza. Wiele podobieñstw miêdzy nimi mo¿na
znaleæ, gdy idzie o ich rozumienie jêzyka. Co prawda Levinas s³yszy przychodz¹cego cz³owieka, a Heidegger odbiera dwiêki natury, ale obaj zgodnie
twierdz¹, ¿e trzeba zmieniæ jêzyk filozofii. Istniej¹ wprawdzie ró¿nice miêdzy nimi odnonie do roli jêzyka, ale nie maj¹ one dla nas wiêkszego znaczenia, gdy idzie o rozwa¿any problem. Istotne natomiast jest to, ¿e obaj odrzucaj¹ jêzyk jednoznaczny, gdy¿ uwa¿aj¹, ¿e posiada on charakter totalitarny.
W jego miejsce wprowadzaj¹ jêzyk metaforyczny, niejednoznaczny. Obu obca
jest kartezjañska wizja podmiotowoci. Zgodnie te¿ poddaj¹ krytyce dotychczasowe rozumienie humanizmu. Przyjrzyjmy siê zatem dok³adniej zarówno
podobieñstwom, jak i ró¿nicom istniej¹cym miêdzy wspomnianymi powy¿ej
filozofami.
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I. HEIDEGGEROWSKA WIZJA ETYKI
Chodzi o to, ¿e myliciele ci, ka¿dy na swój sposób, zakwestionowali etykê nie tylko jako naukê normatywn¹, wyznaczaj¹c¹ sposoby ludzkiego postêpowania, bo to robi³o ju¿ wielu innych, ale przede wszystkim podwa¿yli
dotychczasowe rozumienie cz³owieka. Heidegger, jak wiadomo, postawi³ problem cz³owieka w zupe³nie innym wietle. By³ to przewrót icie kopernikañski. Terminus a quo sta³ siê terminus ad quem, jako ¿e podda³ on w w¹tpliwoæ sam¹ mo¿liwoæ zrozumienia cz³owieka przez niego samego. Porzuci³
rozwa¿ania na temat tego, co cz³owiek poznaje i jak poznaje, a zapyta³ o cz³owieka, czyli o to, czym on jest. D¹¿enie do ustalenia, czym jest cz³owiek, sta³o siê g³ównym celem jego wysi³ków badawczych. Heidegger uzna³, ¿e musimy ci¹gle dociekaæ tego, kim (albo czym) jest konkretny, egzystuj¹cy cz³owiek. Nie ma bowiem cz³owieka jako takiego. Kresem cz³owieka jest mieræ
i w tej perspektywie przygl¹damy siê jemu i jego dzia³aniom. Dasein jest
miejscem bycia, jest otwarciem na bycie. Heidegger da³ temu wyraz w Licie
o humanizmie, gdzie zakwestionowa³ etykê normatywn¹, jak i wszelk¹ powinnoæ w jej dotychczasowym rozumieniu1.
Heidegger odwo³a³ siê do Heraklita, który okreli³ istotê etyki przy pomocy trzech s³ów: Þèïò Üíèñþðù äáßìùí, które Heidegger przet³umaczy³:
Cz³owiek, o ile jest cz³owiekiem, mieszka w pobli¿u Boga2. By³ on bowiem
przekonany, ¿e to w³anie Heraklit potraktowa³ etos jako miejsce zamieszkiwania w pobli¿u Boga. Swoje pogl¹dy Heidegger ilustruje fragmentem z dzie³
Arystotelesa, przedstawiaj¹cym wizytê mê¿ów, którzy przybyli do Heraklita,
by pos³uchaæ, czego ten naucza. Zobaczywszy go zziêbniêtego, grzej¹cego siê
przy piecu, chcieli siê wycofaæ, lecz Heraklit zachêca³ ich do wejcia s³owami: Wejdcie, tutaj te¿ obecni s¹ bogowie3.
Heidegger interpretuje to zdarzenie w nastêpuj¹cy sposób. Etyka ujawnia
prawdê bycia jako ród³owy ¿ywio³ cz³owieka, jako kogo ek-sistuj¹cego
i przez to jest etyk¹, a nie dlatego, ¿e opiera siê na ontologii4. Tak wiêc, je¿eli
M. Heidegger, List o humanizmie, t³um. J. Tischner, w: ten¿e, Budowaæ, mieszkaæ, myleæ.
Eseje wybrane, Warszawa 1977, s. 116.
2
Tam¿e.
3
Tam¿e.
4
Z kontekstu wynika, ¿e Arystotelesowi chodzi³o o to, by podchodziæ do badania zwierz¹t
bez ¿adnych uprzedzeñ. Przybysze kierowali siê pewnymi stereotypami tego, jak ma wygl¹daæ
mêdrzec (filozof). W polskim t³umaczeniu tekst ten brzmi: Gdy mianowicie zbli¿yli siê i zobaczyli, i¿ grzeje siê przy ognisku, zawahali siê czy wejæ. On, jak powiadaj¹, zaprosi³ ich, by weszli
bez obawy  bo przecie¿ i tu [w ogniu] mieszkaj¹ bogowie. Arystoteles, O czêciach zwierz¹t,
t³um. P. Siwek, 645A, 17, w: ten¿e, Dzie³a wszystkie, t. 3, Warszawa 1992.
1
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co myli samo bycie, jest ontologi¹ fundamentaln¹. Mo¿e jednak myleæ
prawdê bycia, a wtedy przejawia siê to jako etyka. Konieczne jest jednak, aby
etyka zrezygnowa³a z ambicji bycia nauk¹, czyli badania ludzkiego postêpowania i ustalania, co jest z³e, a co dobre. Heideggera interesowa³o nastêpuj¹ce pytanie: Czy mylenie, rozwa¿aj¹c prawdê bycia, okrela istotê humanitas
jako ek-sistencjê, ale od strony jej przynale¿noci do bycia, a wiêc pozostaje
na poziomie przedstawiania bycia i cz³owieka, czy te¿ daje cz³owiekowi jakie wskazania, co do ¿ycia czynnego, czyli postêpowania?
Odpowied, jakiej udzieli³ Heidegger, brzmi: mylenie prawdy bycia nie
jest ani teoretyczne, ani praktyczne. Ono siê wydarza przed jakimkolwiek
rozró¿nieniem. Jest ono pojmowaniem bycia i niczym poza tym. Nie ma rezultatów. Nie sprawia ¿adnych skutków5. Mylenie pracuje [przy budowie]
domu bycia6. A domem tym jest mowa.
Mylenie nie tworzy domostwa. Nie jestem w stanie wymyliæ bycia. Ono
wprowadza w obszar ocalenia dziejow¹ ek-sistencjê cz³owieka, czyli humanitas
hominis humani. A tam dostrzega z³oliwoæ z³oci, a nie tylko same wystêpki.
Ukazuje siê ona w przewicie bycia. W byciu przewituje nicestwienie, czyli zd¹¿anie do niebycia. Niebycie nie jest odkrywane, uprzedmiotawiane, gdy¿ by³oby
dzie³em ludzkiej podmiotowoci. Nicestwienie istoczy siê w samym byciu, a nie
w egzystencji ludzkiej, pomylanej jako ego cogito. Heidegger powo³uje siê na
pogl¹dy Hegla i Schellinga, którzy mówili o nie jako o negatywnoci negacji.
Negacjê negacji rozumieli oni jednak jako wolê, która chce samej siebie, jako
wolê mi³oci i poznania. Heidegger za uwa¿a, ¿e skoro mylenie myli bycie, to
znaczy myli i Nic (Nicoæ). St¹d te¿ stwierdza: Bardziej istotne ni¿ ustalanie
prawide³ jest to, by cz³owiek znalaz³ miejsce swego pobytu w prawdzie bycia7.
A to dlatego, ¿e pierwotnie nomos nie tyle oznacza prawo, lecz ukryte w byciu
przywo³ywanie do autentycznego bycia. Inaczej prawo pozostaje wytworem rozumu. Prawda bycia daje oparcie wszelkiemu zachowaniu8. Bycie daje schronienie w mowie. Mylenie jest zatem czynem, który góruje nad wszelk¹ praktyk¹9.
Góruje ono nad dzia³aniem i produkcj¹, ale nie poprzez swoje wyniki, ale dziêki
nieznacznoci dokonañ. Bycie przemienia siê w mowê, czyni¹c siê przewitem10.
Mo¿na by zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e Heidegger uzna³ etykê za co fundamentalnego, ale ró¿nego od etyki jako wiedzy czy nauki normatywnej.
5
6
7
8
9
10

M. Heidegger, List o humanizmie, s. 120.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 123.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 124.
Tam¿e.
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II. LEVINASOWSKA WIZJA ETYKI
Z kolei Levinas uzna³ etykê za filozofiê pierwsz¹, ale nie traktowa³ jej
jako etyki normatywnej. Uwa¿a³ bowiem, ¿e etyka nie jest kultywowaniem
dobra, ani nawet systemem wartoci, lecz jest relacj¹ z innym, jest oznaczaniem znaczenia (ród³em znaczenia), transcendencj¹, gdzie odnajdujê innego
jako wa¿niejszego ode mnie, oddzielonego od powszechnoci (totalité), który
narzuca mi koniecznoæ diakonii. Ukazuje bowiem innoæ nie bêd¹c¹ odbiciem mnie-samego (moi-même). Etyka umo¿liwia odkrycie tego samego
(même), które jest czym innym ni¿ tylko rezultatem wiedzy o sobie11. Je¿eli
próbujemy porównaæ pogl¹dy Levinasa z pogl¹dami Heideggera, to natychmiast stwierdzamy, ¿e istnieje pomiêdzy nimi doæ zasadnicza ró¿nica w podejciu zarówno do zagadnienia strachu, jak i innoci, a wiêc kluczowych
pojêæ w myleniu obu omawianych filozofów12. Levinas nie zajmuje siê zasadniczo opisywaniem tego, czego boi siê cz³owiek. Strach przed innoci¹ nie
jest jedynym wyznacznikiem mojego stosunku do drugiego cz³owieka. Podmiot nie tylko boi siê drugiego, ale obawia siê tak¿e, by to w³anie on nie sta³
siê zabójc¹ lub tym, który mo¿e wyrz¹dziæ krzywdê drugiemu. Nie tylko boi
siê on drugiego, ale towarzyszy mu obawa o drugiego. Etyka w rozumieniu
Levinasa jest zatem swoistym, pozateoretycznym przyjêciem innoci ja,
które umyka sobie, a wiêc nie jest to¿same z ja, bêd¹cym wiadomoci¹
siebie13. Powstaje jednak doæ zasadnicze pytanie: Kogo boi siê podmiot;
innoci czy siebie? Nie zawsze przecie¿ drugi przychodzi do mnie jako s³aby,
to jest jako przys³owiowa sierota czy wdowa. Czêsto przychodzi on jako zabójca. Ale to oddzielne zagadnienie, które mo¿emy tutaj pomin¹æ. Dla Levinasa etyka jest szczególnym wymiarem pasywnoci ludzkiej podmiotowoci,
nie daj¹cej siê zredukowaæ do czegokolwiek.
Pasywnoæ ta nie mo¿e byæ ani zniszczona, ani stworzona przez spontanicznoæ wiadomoci. Jest dok³adnie na odwrót. To w³anie pasywnoæ tworzy mo¿liwoæ przyjmowania przez spontanicznoæ tego, co zewnêtrzne.
Dziedzin¹ etycznej logiki nie jest ¿adna relacja miêdzypodmiotowa ani ¿aden szczególny wymiar dowiadczenia, ale tworzenie to¿samoci poprzez
ró¿nicowanie pierwotnego chaosu, anonimowego il y a. W tym przypadku
s³owo etyka nie oznacza ju¿ tylko specyficznego jêzyka, ale sam proces po11

s. 394.

B. Forthomme, Structure de la métaphisique lévinasienne, Rev. Phil. Louvain 78(1980),

Por. M. Blanchot, Connaissance de l’inconnu, „Nouv. Rev. Fr” 108(1961), s. 1081.
Zob. J. de Greef, Le concept de pouvoir éthique chez Lévinas, „Rev. Phil. Louvain”
68(1970), s. 514.
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wstawania ludzkiej bytowoci i ludzkiej podmiotowoci. Etyka Levinasowska jest tak¿e teori¹ ukrytych narodzin wiadomoci, jako odniesienia do pewnej wyj¹tkowoci w komunikowaniu siê, gdzie ideatum przekracza ideê. Sens
skierowania innoci ku podmiotowi ma wyra¿aæ metafora pieszczoty, która
jest zbli¿aniem siê do tego, co nie mo¿e byæ dotkniête i co nie da siê wyraziæ
zmys³owo. Jest ona nadzwyczajnym kontaktem, którego ci¹g³oæ nie wynika
z negacji tego, czego nie mo¿na dotkn¹æ. D³oñ, która pieci cia³o, nie stanowi
ani intencjonalnoci poznania, ani obecnoci wewnêtrznej, lecz jest jedynie
istotnym momentem niepokoj¹cym powierzchniê, której dotyka. W pieszczocie szuka siê tego, co jest poszukiwane jako nieobecne. Jest to animacja wewnêtrznoci przez zewnêtrznoæ, która warunkuje powstanie wiadomoci
u osoby pieszczonej jako odniesienia do egzystencji kogo, kto pieci. Nieustanna ucieczka innego powoduje powstanie pragnienia. Pragnienie to nie
jest pochodn¹ spontanicznoci naszej wiadomoci, lecz na odwrót. Zarówno
ludzka wola, jak i wiadome pragnienia s¹ pochodn¹ pierwotnego pragnienia.

III. MO¯LIWOÆ POWROTU DO ETYKI W TRADYCYJNYM ROZUMIENIU
Powy¿sze rozwa¿ania pokaza³y, ¿e obaj omawiani filozofowie zupe³nie
inaczej pojmuj¹ etykê. W ¿adnym razie nie jest ona dla nich nauk¹ normatywn¹. Mo¿na jednak postawiæ pytanie, po co mielibymy wracaæ do kwestii
mo¿liwoci istnienia etyki. Powrót taki wydaje siê jednak czym uzasadnionym. Wprawdzie Heidegger krytykuje tradycyjn¹ etykê i moralnoæ, traktuj¹c je jako co niedojrza³ego, zgo³a m³odzieñczego. Niemniej jednak mo¿emy odnaleæ w jego pismach co, co pokazuje, ¿e chodzi³o mu o powinnoæ
bycia. Pojêcie powinnoci nie by³o mu zatem ca³kiem obce. Istota problemu
dotyczy Heideggerowskiego rozumienia wartoci i bycia. Chodzi o to, ¿e
przed Heideggerem metafizyka rozumia³a wartoci najczêciej w kategoriach
bytu. Ju¿ Hegel, jako pierwszy podwa¿y³ wizjê czystego poznania, czystej
podmiotowoci, która pojmowa³a wartoci jako byty. Heidegger idzie dalej
w swojej krytyce zwi¹zku wartoci i bycia. W ksi¹¿ce zatytu³owanej Nietzsche czytamy: Przytacza siê 661 rozpraw powiêconych pojêciu wartoci.
W miêdzyczasie liczba ta wzros³a pewnie do tysi¹ca. Wszystko to mieni siê filozofi¹. To, co dzisiaj ofiaruje siê wrêcz jako filozofiê narodowego socjalizmu,
ale co nie ma nic wspólnego z wewnêtrzn¹ prawd¹ i wieloci¹ owego ruchu
(tj. zejciem siê planetarnie okrelonej techniki z nowo¿ytnym cz³owiekiem),
³owi swe ryby w mêtnych wodach wartoci i ca³oci. O tym wszelako,
jak zawziêcie utwierdza³a siê myl aksjologiczna w XIX wieku, wiadczy fakt,
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¿e sam Nietzsche  i to akurat on  myli, nie wychodz¹c poza horyzont wyobra¿enia wartoci ( ) Uwik³anie w bez³ad wyobra¿enia wartoci, niezrozumia³ego jego pochodzenia jest powodem, dla którego Nietzsche nie dotar³ do
w³aciwego centrum filozofii14.
Ju¿ Hegel powiada³, ¿e metafizyka jest tyle warta, co zwiêd³a skóra15. Nie
by³a to jednak krytyka tak radykalna jak ta, z któr¹ wyst¹pi³ Heidegger16.
Przeprowadzaj¹c j¹, odwo³a³ siê on do pogl¹dów Hegla, który utrzymywa³,
¿e tym, co pobudza interpretacjê moraln¹ podmiotowoci, jest ontologi¹ rozdarcia na to, co racjonalne i na to, co realne. Nic wiêc dziwnego, ¿e tak rozumiana metafizyka jest nieustann¹ prób¹ poszukiwania identycznoci racjonalnego i realnego. Szukamy ci¹gle powinnoci bycia innego ni¿ to, które jest,
bo ono wydaje siê nam nieracjonalne. A to prowadzi do uto¿samienia bycia,
wartoci i powinnoci17.
Heidegger dope³ni³ krytyki Heglowskiej. Niemniej pogl¹dy Heideggera
w sprawach etycznych budz¹ kilka zasadniczych pytañ. 1. Je¿eli nie ma identycznoci miêdzy racjonalnoci¹ a realnoci¹, to dlaczego odwo³ywanie siê do
racjonalnoci mia³oby byæ uwiêzieniem cz³owieka w ramach systemu? 2. Jeli przyjmie siê optykê powinnoci jako czego zwi¹zanego z bytem, to dlaczego istnieje nadal rozdzia³ miêdzy bytuj¹cym jako inteligibilnym a ide¹
racjonalnoci? Czy bytuj¹cy nie ukazuje tylko czêci z idei racjonalnoci?
3. Dlaczego rozum myl¹cy estetycznie jest w stanie przekroczyæ powinnoæ
bycia? S¹ to doæ istotne pytania, na które u Heideggera nie znajdujemy zadowalaj¹cej odpowiedzi18.
Heidegger krytykowa³ tradycyjne rozumienie cz³owieka, a w konsekwencji ca³y dyskurs moralny oraz rozumienie celów cz³owieka, gdy¿ by³ przekonany, ¿e nie ukazuje on tego, czym jest cz³owiek. Jest jednak w pogl¹dach
Heideggera co, co wskazuje, ¿e pojêcia powinnoci bycia i powinnoci dzia³ania by³y mu ca³kiem bliskie. W dziele zatytu³owanym Czym jest metafizyka? czytamy: Odpowied, o któr¹ nam przede wszystkim chodzi, osi¹gniemy
ju¿ wtedy, gdy dopilnujemy, by pytania dotycz¹ce nicoci rzeczywicie zosta³y
postawione. Trzeba w tym celu pójæ za przekszta³ceniem cz³owieka w jego
jawno-bycie, które poci¹ga za sob¹ ka¿da trwoga, aby pochwyciæ pojawiaj¹M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, t³um. R. Marsza³ek, Warszawa 2000, s. 182n.
G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t³um. A. Landman, t. 2, Warszawa 1965, s. 134.
16
M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, s. 182n.
17
Tam¿e, s. 180n; por. tak¿e L. Ferry, A, Renaut, La question de l’éthique après Heidegger,
w: ten¿e, Système et critique de la raison dans la philosophie contemporaine, Bruxelles 1992,
s. 84.
18
Tam¿e, s. 84.
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c¹ siê w nim nicoæ, i to pochwyciæ j¹ tak¹, jaka siê przejawia. P³ynie st¹d
wymóg wyranego usuniêcia wszystkich charakterystyk nicoci, które nie wyrastaj¹ ze spotkania z ni¹19.
Powstaje zatem pytanie, sk¹d mamy braæ odwagê przeciwko trwodze bycia i dlaczego mamy to czyniæ. Czy nie jest tak, ¿e Heidegger nadal myli
etycznie, pomimo tego, co sam twierdzi³, gdy mówi³, ¿e dyskurs etyczny
w tradycyjnym tego s³owa znaczeniu jest mu obcy? Czy mylenie z odwag¹
nie jest przejawem cnót, a przynajmniej cnoty mêstwa? S¹ to pytania, które
warto postawiæ20.
Trudno jednak przypuszczaæ, by Heidegger nie dojrza³ tak wielkiej niekonsekwencji w swoich pogl¹dach. Bardziej prawdopodobne jest to, ¿e j¹
wiadomie zaplanowa³. Chcia³ przez to pokazaæ, ¿e ods³anianie siê bycia dokonuje siê z inicjatywy cz³owieka. Ukazuje ono wewnêtrzne odniesienie cz³owieka do bycia, o czym dok³adnie opowiada List o humanizmie21.
Aby siê jednak przekonaæ, na ile nasze podejrzenia s¹ s³uszne, rozwa¿ania na ten temat ods³aniania siê bycia za spraw¹ cz³owieka warto rozpocz¹æ
od namys³u nad samym byciem, a nie nad cz³owiekiem jako kim myl¹cym
bycie. Choæ dla Heideggera podstaw¹ bycia jest byt myl¹cy, co dobrze pokazuje kwestia pierwsza z Sein und Zeit. Zasadnicza trudnoæ, przed jak¹ stajemy, polega na wypowiedzeniu bycia w jêzyku. Nic wiêc dziwnego, ¿e Heidegger uzna³ dotychczasowy jêzyk metafizyki za niew³aciwy i dlatego stara³
siê stworzyæ nowy. To samo czyni równie¿ Levinas, chocia¿ robi to z innych
powodów. Ten bowiem nie chcia³ mówiæ o byciu.
To prawda, ¿e przez jêzyk cz³owiek podporz¹dkowuje sobie bycie. Próbuje nim zaw³adn¹æ. Jest to swoisty imperializm, jak go próbuj¹ okreliæ
omawiani filozofowie. Nic wiêc dziwnego, ¿e Heidegger stara³ siê temu zaradziæ, tworz¹c jêzyk metaforyczny, daleki od jednoznacznoci. Mówi o tym
wprost w kwestii 4. Sein und Zeit. Do podobnych wybiegów ucieka siê Levinas, a jeszcze bardziej Jacques Derrida, u¿ywaj¹c cudzys³owów, italików
i innych znaków, by w ten sposób dotrzeæ do g³êbi bycia bez zaw³aszczania
go lub podporz¹dkowywania siê jemu22. Nie eliminuje to jednak ca³kowicie
niebezpieczeñstwa zaw³aszczania bycia przez jêzyk. A poza tym nale¿y pamiêtaæ, ¿e je¿eli zbyt daleko pójdziemy w metafory, wówczas oka¿e siê, ¿e
19

M. Heidegger, Czym jest metafizyka? t³um. K. Pomian, w: ten¿e, Znaki drogi, s. 103 (95-
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L. Ferry, A, Renaut, La question de l’éthique après Heidegger, s. 85.
Na ten temat zob. L. Ferry, A. Renaut, La question de l’éthique après Heidegger, s. 86.
Tam¿e, s. 89.
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jêzyk metaforyczny jest nieu¿yteczny, gdy¿ jest zbyt wieloznaczny. Co wiêcej, nie wyeliminujemy do koñca niebezpieczeñstwa powrotu do wiadomoci i podmiotowoci w sensie kartezjañskim, tyle tylko, ¿e powróc¹ one
w formie nauk humanistycznych, ukazuj¹cych cz³owieka jako kogo szczególnego. Powrót do wizji kartezjañskiej jest nie tylko ci¹gle mo¿liwy, ale
i nieunikniony, tyle ¿e w innej formie23. Etyka, jak¹ krytykuje Heidegger czy
wspó³czeni francuscy antyhumanici, a tak¿e Levinas, powraca w formie
nauk humanistycznych jako dyscyplina, które stawia cz³owieka w centrum
wszechwiata i wyznacza mu odpowiednie dzia³ania24.
Heidegger broni³by zapewne swoich podgl¹dów, twierdz¹c, ¿e historia
bycia cz³owieka, która staje siê przedmiotem nauk humanistycznych, nale¿y
przecie¿ do bycia jako takiego oraz ¿e przeszkod¹ w powrocie do podmiotowoci w sensie kartezjañskim jest pojêcie zapomnienia bycia, które wprowadza. Mo¿emy jednak zasadnie pytaæ, dlaczego mia³aby to byæ przeszkoda nie
do przeskoczenia. Nale¿y przecie¿ pamiêtaæ, ¿e je¿eli zapomnienie jest dobrze mylane, to wówczas wyprzedza ono wartoci, a przez to broni przed
powrotem wartoci na czele rozwa¿añ, tzn. stania siê czym wa¿niejszym
i pierwotniejszym od samego bycia. Dobrze mylane zapomnienie bycia mo¿e
staæ siê negacj¹ tradycyjnego humanizmu, czego pragn¹, choæ z zupe³nie innych powodów, zarówno Heidegger, jak i Levinas. Powstaje zatem pytanie,
czy nie da³oby siê zaakceptowaæ drogi Heideggera i wejæ na ni¹, dokonuj¹c
dekonstrukcji takiej metafizyki, jak¹ on krytykowa³, by odkryæ istnienie wartoci (powinnoci) jako czego w³aciwego dla prawdziwego humanizmu.
Mo¿e siê to wydawaæ przedsiêwziêciem karko³omnym, niemniej wielce obiecuj¹cym. Trzeba poszukaæ drogi poredniej miêdzy dekonstrukcj¹ metafizyki, pokazuj¹cej cz³owieka jako kogo szczególnego, a dyskursem wartoci,
daj¹cym podstawê rozwa¿aniom etycznym, czy te¿ s³uchaniem g³osu oblicza,
jak chce tego Levinas. Wydaje siê bowiem, ¿e jest co, co ³¹czy Heideggerowsk¹ krytykê metafizyki oraz teoriê wartoci, lecz inaczej rozumian¹ ni¿ j¹
pojmowali Heidegger czy Levinas. Chodzi o refleksjê jako co, co znajduje
siê miêdzy krytyk¹ metafizyki a dyskursem politycznym, na co zwróci³ ju¿
uwagê Fichte25. Podobne przeczucia posiada³ Kant, czemu da³ wyraz w Krytyce czystego rozumu, gdzie stara³ siê pokazaæ, ¿e to, co jest racjonalne, nie
musi byæ realne, a to, co realne, nie jest identyczne z tym, co empiryczne.
Czytamy tam: Je¿eli dane jest mi transcendentalne pojêcie pewnej realnoci,
substancji, si³y itd., to nie oznacza ono ani empirycznej, ani czystej naoczno23
24
25
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ci, lecz jedynie syntezê empirycznych danych naocznych (które przeto nie
mog¹ byæ dane a priori), a poniewa¿ synteza nie mo¿e przejæ a priori do
naocznoci, która mu odpowiada, wiêc tak¿e nie mo¿e z niego wyp³ywaæ ¿adne okrelone zdanie syntetyczne, lecz tylko [pewna] zasada syntezy mo¿liwych
empirycznych danych naocznych 26.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rozwa¿ania Kanta, w których poddaje on
ostrej krytyce pogl¹dy Leibniza zarówno na temat dwuznacznoci pojêæ refleksyjnych, jak i samego poznania refleksyjnego27. I chocia¿ Kant uwa¿a³,
¿e wieloznacznoæ pojêæ refleksyjnych doprowadzi³a wielu do b³êdnych
twierdzeñ, to jednak dostrzeg³ równie¿ ich zalety. Najwa¿niejsz¹ z nich jest
to, ¿e s¹ one po¿yteczne dla wyznaczenia w sposób niezawodny granic intelektu i zabezpieczenia ich28.
Id¹c za myl¹ Kanta na temat roli w³adzy s¹dzenia, nale¿a³oby dokonaæ
afirmacji ró¿nicy ontologicznej, o jakiej mówi³ Heidegger. Bycie nie ma bowiem orzecznika pojêciowego. Nie zosta³o wiêc utworzone przy pomocy jednoznacznych pojêæ. Zapomnienie bycia mo¿emy potraktowaæ jako co aktualnego, ró¿nego od tego, co przesz³e i przysz³e. Tak wiêc ró¿nica miêdzy poznawaniem bycia i poznawaniem wartoci (powinnoci) zasadza siê
w ró¿nicy miêdzy refleksj¹ i determinacj¹ poznawcz¹. Podmiotowoæ nie
musi byæ zatem sprowadzana do myli pewnej siebie. Determinacja dotyczy
bowiem teraniejszoci, to znaczy poznawania tego, co aktualnie bytuje, refleksja za odnosi nasze poznanie do przysz³oci. Skoro Kant dopuszcza³ waloryzacjê piêkna, to mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e istnieje pewne minimum uzasadnienia, je¿eli nie prawdy moralnej, to przynajmniej uzasadnienia na poziomie sensu29. Jak pokaza³ Kant, idea odnosi siê do pojêcia,
sens do prawdy. Trzeba nam uwolniæ siê od Heideggerowskiej krytyki metafizyki jako wiêzienia jêzyka oraz dokonaæ dekonstrukcji onto-teologicznej, a przez to uchwyciæ szczególny status sensu maj¹cego odniesienie do
podmiotowoci30. Trzeba pokazaæ podmiotowoæ jako moc tworzenia sensu,
a tym samym dzia³añ o charakterze moralnym. Etyka po Heideggerze zdaje
siê byæ nadal mo¿liwa.

26
27
28
29
30

I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t³um. R. Ingarden, t. 2, Warszawa 1986, s. 462n.
Tam¿e, s. 460-482.
Tam¿e, s. 472.
L. Ferry, A, Renaut, La question de l’éthique après Heidegger, s. 99.
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SUMMARY
The author tries to answer the question whether thinking is possible as a type of knowledge
about human behaviour. To this end, he compares two thinkers, who, while differing considerably
from one another, are similar in that they reject the traditional philosophy of existence, and use
language with multiple meanings. Heidegger considered ethics as something of fundamental
importance, but differing from ethics as knowledge, or as normative science. Levinas, on the other
hand, believed ethics was the first philosophy, but did not treat it as normative. He argued that ethics
was not cultivation of good, nor even a system of values, but a relationship with others. Heidegger
criticized traditional ethics and morality, treating them as immature, juvenile even. Nevertheless,
there is something in his writings that suggests what he had in mind was the necessity of existence.
The ethics criticized by Heidegger or by modern French anti-humanists as well as Levinas
reemerges in the form of humanities, as a discipline which puts man in the centre of the universe
and defines actions that are appropriate for him. Shouldn’t we, however, following the train of
Kant’s thought on the role of judgment, affirm the ontological difference Heidegger talked about?
Since Kant accepted valuation of beauty, one can hazard a guess there exists a certain minimum of
substantiation; if not of moral truth, then at least of substantiation at the level of meaning.
Subjectivity must be shown as the power to create meaning, and thus to take moral action. Ethics
after Heidegger still seems to be possible.

Key words:
ethics, the truth of being, relationship with others, reflexive thinking
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Lêk przed ekspresj¹ twarzy:
refleksja w ramach filozofii Emmanuela Levinasa
The Fear of the Expression of Face  the Voice into the Boundaries
of Philosophy of Emmanuel Levinas

Artyku³ poni¿szy sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza, wstêpna i krótsza,
czêæ dotyka kwestii problematycznoci wykorzystania myli Emmanuela Levinasa do opisu empirycznego dowiadczenia moralnego. Ostatecznie okrelam
w niej przyjête przeze mnie rozwi¹zanie tego problemu. W drugiej, zasadniczej
i d³u¿szej, rozpatrujê tytu³owe zagadnienie. Próbujê uzasadniæ mo¿liwoæ wprowadzenia pojêcia lêku do Levinasa modelu moralnoci. Uznajê, ¿e dzie³a Levinasa, które zawieraj¹ rozbudowan¹ wyk³adniê tego¿ modelu (mylê tu zw³aszcza o Ca³oci i Nieskoñczonoci oraz Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹), mog³yby daæ podstawy do wprowadzenia interesuj¹cego mnie pojêcia, jednak¿e nie
odgrywa ono w nich istotnej roli. Mimo wszystko wydaje siê, ¿e tytu³owy problem  jeli jest dobrze postawiony  nie jest b³ahy i chcia³bym wyeksponowaæ
go nieco bardziej, ni¿ ma to miejsce w koncepcji samego Levinasa. Niniejszy
artyku³ nie prezentuje krytyki koncepcji Levinasa, lecz zadaje pytanie o mo¿liwoæ uzupe³nienia jej o pewien w¹tek: w¹tek lêku przed ekspresj¹ twarzy Innego. Mam nadziejê, ¿e wskazanie tej drogi poszerzy perspektywê zagadnieñ, na
które rzuca wiat³o filozofia autora Trudnej wolnoci.
W angielskim zbiorze tekstów powiêconych filozofii Levinasa pt. The
Provocation of Lévinas1 umieszczono miêdzy innymi wywiad udzielony anThe Provocation of Levinas. Rethinking the Other, ed. R. Bernasconi, D. Wood, London &
New York 1988.
1
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gielskim studentom, w którym francuskiemu filozofowi zadano pytanie: czy
zwierzêta maj¹ twarz, a jeli jej nie maj¹, to czy mamy wobec nich jakiekolwiek zobowi¹zania moralne. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e Levinas nie wyra¿a
specjalnej chêci odpowiedzi na to pytanie. Nie dysponuje te¿ najwyraniej
gotowym rozwi¹zaniem tego problemu. Pierwsz¹ czêæ jego odpowiedzi, która ostatecznie pada, mo¿na by streciæ s³owami: „Nie wiem, nie myla³em
o tym. Mo¿na by siê zastanowiæ. W drugiej czêci Levinas przechodzi w rodzaj improwizacji na temat mo¿liwoci projekcji ludzkiej twarzy na zwierzêta2. Chcia³bym zwróciæ tutaj uwagê na co innego ni¿ sam problem zawarty
w treci powy¿szego pytania. Otó¿ wydaje siê, ¿e postawienie problemu twarzy u zwierz¹t, jest najprawdopodobniej wynikiem refleksji na temat widocznego podobieñstwa okrelonych fizjologicznych cech ludzkich i zwierzêcych,
to znaczy refleksji, która opiera siê na danych pochodz¹cych z dowiadczenia zmys³owego. Tymczasem definicje twarzy, które padaj¹ w pismach Levinasa s¹ zwykle bardzo abstrakcyjne i wydaj¹ siê byæ dalekie od kryteriów
fizjologicznych. Czytamy na przyk³ad: Twarz jest nie daj¹cym siê sprowadziæ
do niczego innego sposobem, w jaki byt mo¿e siê objawiæ w swej to¿samoci3
albo: Mierzony Pragnieniem bezmiar jest twarz¹4. Proszê jednak zauwa¿yæ,
¿e Levinas nie odrzuca jednoznacznie pytania o twarz zwierz¹t jako le zadanego i sprzecznego z za³o¿eniami jego filozofii. Dlaczego? Byæ mo¿e dlatego, ¿e empiryczny wymiar twarzy nie jest w koncepcji Levinasa ca³kowicie
anulowany, lecz  powiedzmy  przeniesiony na plan dalszy. Czytelnik napotyka w tekstach dwuznacznoæ pojedynczych pojêæ oraz systemów pojêæ, które z jednej strony funkcjonuj¹ na poziomie czystej abstrakcji, z drugiej za
wydaj¹ siê odnosiæ do zwyk³ego potocznego dowiadczenia. Zatem byæ mo¿e
odwo³ywanie siê do tego dowiadczenia jest uprawnione tak¿e w refleksji nad
filozoficznym wymiarem twarzy Innego. Podstaw¹ dyskusji przyk³adowo na
temat twarzy u zwierz¹t mog³oby byæ w takim przypadku dostrze¿enie podobieñstwa fizjologicznego czy te¿ jakiego podobieñstwa pomiêdzy naszym
zachowaniem wobec ludzi a zachowaniem wobec zwierz¹t.
Jeszcze jeden przyk³ad podobnych w¹tpliwoci w sprawie odniesienia etyki Levinasa do empirii. W zbiorze wyk³adów powiêconych zagadnieniu Innego, Ryszard Kapuciñski przywo³uje nazwisko Levinasa z przekonaniem,
¿e Ca³oæ i Nieskoñczonoæ stanowi prze³om w refleksji nad problemem luThe Paradox of Morality: an Interview with Emmanuel Levinas, inter.: T. Wright, P. Hughes,
A. Ainley, trans. A. Benjamin, T. Wright, w: tam¿e, s. 171-172.
3
E. Lévinas, Trudna wolnoæ. Eseje o judaizmie, t³um. A. Kury, Gdynia 1991, s. 9.
4
E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, t³um. M. Kowalska, Warszawa
1998, s. 56.
2
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dzi obcych. Za upoledzenie w próbach uporania siê z tym problemem,
w ujêciu wybitnego polskiego publicysty, tkwi u podstaw najbardziej wstydliwych wydarzeñ w historii Zachodu. Angielscy studenci nie wiedz¹, czy pojêcie twarzy mo¿na odnieæ do zwierz¹t, z kolei Kapuciñski nie ma ca³kowitej pewnoci czy Levinasa teoria Innego odnosi siê do interesuj¹cych go konfliktów miêdzykulturowych, czy bez ryzyka nadinterpretacji mo¿na pos³u¿yæ
siê ni¹ do opisu napiêæ pomiêdzy Europejczykami a Persami, Arabami czy
Mongo³ami, czy mo¿na za jej pomoc¹ odnaleæ i opisaæ jaki b³¹d, który
musia³ le¿eæ u podstaw hiszpañskiej konkwisty Ameryki, podbojów kolonialnych w Afryce skutkuj¹cych niewolnictwem, itp. Zada³ wiêc Kapuciñski to
pytanie Barbarze Skardze, która  zgodnie z jego relacj¹  odpowiedzia³a:
Ale¿ jego filozofia to s¹ ramy, które dopiero trzeba wype³niaæ w³asnym dowiadczeniem i obserwacj¹5. To, co napiszê poni¿ej, ma przynajmniej po czêci charakter takiego w³anie wype³niania ram, z prób¹ przekonania czytelnika, ¿e poza te ramy nie wykraczam, staraj¹c siê raczej uzupe³niæ obraz, ni¿
go przemalowywaæ.
Levinas jest najtrudniejszy wtedy, gdy opowiada o prawdach najprostszych6 – pisze Józef Tischner we wprowadzeniu do Etyki i Nieskoñczonego.
W tym samym tekcie sugeruje czytelnikowi, ¿e kluczem do zrozumienia
filozofii Levinasa jest co, co nazywa uczestnictwem w tym samym dramacie,
przez co rozumie mo¿liwoæ odwo³ania siê do pewnego wspólnego z autorem dowiadczenia, do prze¿ycia, które le¿y u podstaw koncepcji. Interpretujê
to twierdzenie jako zgodne z postulatem Barbary Skargi. Abstrakcyjna etyka
Levinasa ma z pewnoci¹ u swoich podstaw pewne moralne dowiadczenie,
lecz  by tak rzec  nie obnosi siê z nim, zachowuj¹c uniwersalnoæ i umo¿liwiaj¹c wype³nienie formy tak¿e inn¹ treci¹. Wydaje siê zostawiaæ miejsce
dla dowiadczenia codziennego czy wrêcz potocznego. Dramatem Levinasa by³o okrucieñstwo czasów drugiej wojny wiatowej. Ale dowiadczenie wojny  jak sugeruje Tischner  mo¿e byæ rozumiane jako dowiadczenie nas wszystkich, na przyk³ad jako ludzi, którzy borykaj¹ siê z problemem
swojego lub czyjego niezawinionego cierpienia. W tym sensie mo¿emy
mówiæ o jednym dowiadczeniu, le¿¹cym u podstaw troski studentów uniwersytetu w Warwick o los zwierz¹t, Kapuciñskiego troski o wykorzystywanych przez Europejczyków Indian czy Levinasa o los ¯ydów w czasach
Holokaustu.
R. Kapuciñski, Ten Inny, Kraków 2006, s. 29.
J. Tischner, Spotkanie z myl¹ Lévinasa, w: E. Lévinas, Etyka i Nieskoñczony. Rozmowy
z Philippem Nemo, t³um. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 5.
5
6
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***
Przechodz¹c do analizy koncepcji Levinasa, chcia³bym na pocz¹tku przywo³aæ jego twierdzenie, i¿ twarz nie ma formy. Wyjanienie sensu tego twierdzenia, które pada w Ca³oci i Nieskoñczonoci, polega na odwo³aniu siê do
specyficznej teorii znaczenia. Oznaczanie to wed³ug tej teorii uobecnianie
zewnêtrznoci w formie dostêpnej i przystêpnej podmiotowi poznawczemu.
Ukazywanie siê twarzy nie jest kierowane przez inny byt, np. znak albo obraz, który prowadzi³by postrzeganie, intuicjê czy poznanie ku dowiadczeniu,
uchwyceniu lub zrozumieniu twarzy, ku treci. W takim przypadku twarz
mia³aby ju¿ formê adekwatn¹ do poznaj¹cego To¿-Samego, udostêpnia³aby
siê jako kolejny przedmiot dowiadczenia zmys³owego lub poznania pojêciowego, trac¹c swój transcendentny charakter. Jednak¿e twarz jest ponad form¹, poniewa¿ jest tylko sob¹ i oznacza siebie, nie jest reprezentowana przez
co innego ani nie reprezentuje nic innego. Ten moment jest gwarantem jej
zewnêtrznoci i transcendencji7.
Ekspresja twarzy nie jest wydarzeniem, które moglibymy okreliæ po
prostu jako zaskakuj¹ce, nie jest zjawiskiem, które mo¿na by skomentowaæ
s³owami: Tego jeszcze nie by³o. To zdumiewaj¹ce. Takie formu³y wyra¿aj¹
zaskoczenie, które polega na odniesieniu nowego zjawiska do puli zjawisk ju¿
znanych i ostatecznie koñczy siê przy³¹czeniem do tej puli. Natomiast twarz
definiowana jest wrêcz w³anie przez niemo¿liwoæ takiej asymilacji. Jest
w³anie tym, czego nie mo¿na odnieæ do czego znanego. W Ca³oci i Nieskoñczonoci owa ekspresja twarzy, bez przygotowanego miejsca czy kontekstu w wiecie To¿-Samego, przeformu³owana jest póniej w kierunku takich
kategorii, jak nagoæ czy bezbronnoæ, które wyra¿aj¹ moralny wymiar relacji z transcendencj¹. Przesuniêcie to wyra¿aj¹ choæby poni¿sze cytaty:
Czyste poznanie, jêzyk, polega na takim stosunku z bytem, ¿e w pewnym
sensie jest on poza tym stosunkiem, albo, inaczej mówi¹c, jest w relacji ze mn¹
tylko w tej mierze, w jakiej istnieje wy³¹cznie w stosunku do siebie jako
êáèáýôü bytu le¿¹cego poza wszelkim atrybutem mog¹cym go jako zakwalifikowaæ, to znaczy sprowadziæ do tego, co jest mu wspólne z innymi bytami:
jest zatem bytem, który jest absolutnie nagi8.
[T]o spojrzenie jest sam¹ epifani¹ twarzy jako twarzy. Nagoæ twarzy jest
ogo³oceniem. Uznaæ Innego to uznaæ g³ód9.

7
8
9

Por. E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ…, s. 62.
Tam¿e, s. 73.
Tam¿e, s. 75.
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Jak widzimy, koncepcja nagoci twarzy jako braku formy (w kontekcie
wymykania siê konceptualizacji) uzyskuje przed³u¿enie w opisach ludzkiej
nêdzy. Epifania twarzy kwestionuje jednoczenie moj¹ wiedzê i ka¿e mi przekroczyæ swój egoizm. Id¹c dalej: jeli postrzegamy nagoæ twarzy w kontekcie ekspresji bez formy i w odniesieniu do bezradnego wobec niej dowiadczenia To¿-Samego, a jednoczenie mamy na uwadze (przyjêty w Ca³oci
i Nieskoñczonoci) sposób opisu wczeniejszej separacji i ateizmu To¿-Samego, który w wiecie egoizmu jest u siebie, nie brakuje mu niczego, po co nie
móg³by próbowaæ siêgn¹æ, gdzie ka¿da nowoæ znajduje miejsce obok tego,
co ju¿ znane, wreszcie jeli w tym kontekcie umiecimy okrelenie Levinasa, i¿ pragnienie Innego jest nieszczêciem szczêliwego  to w opisie ekspresji twarzy powinien znajdowaæ siê jaki wyrany moment odnosz¹cy siê
do jej inwazyjnoci, do niew¹tpliwego wstrz¹su, jaki wywo³uje w wiecie
To¿-Samego. Wszak wstrz¹s ten nie daje siê porównaæ nawet z reakcj¹ wobec tego, co ca³kowicie nieprzewidziane. Otwarcie innego wymiaru w ekspresji twarzy zaburza przecie¿ porz¹dek rz¹dz¹cy ¿yciem To¿-Samego, za
Pragnienie Innego jest zjawiskiem analogicznym do tego, które Kierkegaard
przypisywa³ rozumowi poszukuj¹cemu Boga i nazwa³ paradoksaln¹ namiêtnoci¹ rozumu  jest zaprzeczaniem sobie, poddaniem w w¹tpliwoæ w³asnej
to¿samoci, wrêcz szukaniem w³asnej zguby. Przyjrzenie siê bli¿ej sposobowi opisu zmian w To¿-Samym, które zachodz¹ za spraw¹ relacji z Innym lub
samego Pragnienia, ukazuje przynajmniej kilka okreleñ Levinasa, sugeruj¹cych ich gwa³towny i nieodwracalny charakter: pêkniêcie10, parali¿11,
„rozrywanie”12, niszczenie idei na moj¹ miarê13, „utrata spokoju”14, drêczenie podmiotu15, choroba to¿samoci16, zakwestionowanie spontanicznoci17, wolnoci18, w³adzy19, zakwestionowanie samego ja20, „rozbijanie formy”21, „traumatyzm zdziwienia”22 itp.

E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ…, s. 229.
Tam¿e, s. 233.
12
Tam¿e, s. 239.
13
Tam¿e, s. 42.
14
Tam¿e, s. 239.
15
E. Lévinas, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000, s. 158.
16
Tam¿e, s. 117.
17
E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ…, s. 31.
18
Tam¿e, s. 88.
19
Tam¿e, s. 90.
20
Tam¿e, s. 200.
21
Tam¿e, s. 62.
22
Tam¿e, s. 73.
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Postawiê tutaj twierdzenie, i¿ pojêcie lêku, lub pewna koncepcja lêku,
mo¿e znaleæ miejsce w ramach filozofii Levinasa jako komentarz do opisu relacji etycznej, wychodz¹cy od pewnej jej interpretacji. Lêk bowiem zawiera w sobie kilka sk³adowych, których podstawê mo¿na odnaleæ w sytuacji spotkania To¿-Samego z absolutnie Innym lub w samym Pragnieniu
Innego. Przyjmujê, ¿e lêkaæ siê to odczuwaæ napiêcie zwi¹zane z ide¹ nieokrelonego zagro¿enia, nieprzewidywaln¹ i niepo¿¹dan¹ zmian¹. Lêkamy siê
w³anie tego, czego nie da siê ogarn¹æ i uchwyciæ i co mo¿e zaburzyæ ³ad
i spokój charakteryzuj¹cy ¿ycie wród zjawisk przewidywanych lub kontrolowanych. Mo¿na rzec, ¿e w tym sensie Inny mnie niepokoi, gdy¿ w sposób
niemo¿liwy do pojêcia kwestionuje mnie, lub niepokoi mnie samo poszukiwanie Innego jako zmierzaj¹ce w nieznanym jeszcze kierunku kwestionowanie siebie.
Zagadnienie to nie znajduje siê w centrum zainteresowañ Levinasa, aczkolwiek istniej¹ pewne lady tego tematu w poszczególnych jego pracach. Na
przyk³ad w rozprawie Istniej¹cy i istnienie znajdujemy twierdzenie, i¿ relacja
z nagoci¹ jako dowiadczenie innoci drugiego cz³owieka wywo³uje niepokój, który jest redukowany przez uspo³ecznienie czy te¿  ponownie 
przez formê skrywaj¹c¹ nagoæ innego23. Nieco dalej mi³oæ oraz erotyka
przedstawione s¹ jako naznaczone niepokojem przed niemo¿liwoci¹ zaw³adniêcia Innym, który to niepokój przejawia siê w charakteryzuj¹cej pieszczoty
nerwowoci i zach³annoci24.
Zatrzymam siê na chwilê przy kwestii nagoci. Z samego pojêcia nagoci
mo¿na wyprowadziæ ród³o lêku, jeli przesun¹æ akcent z momentu nêdzy,
która budzi wspó³czucie, na moment wstydu i zdro¿noci budz¹cej skrêpowanie, co Levinas czyni raczej niechêtnie, zak³adaj¹c, ¿e drugi moment sprowadza siê do pierwszego, jako ród³owego25. Chcia³bym jednak dokonaæ tego
przesuniêcia, pos³uguj¹c siê w tym celu pewnym przyk³adem. Proszê mi wybaczyæ, ¿e bêdzie to przyk³ad drastyczny, lecz uwa¿am, ¿e przywo³anie go
w³anie w kontekcie myli Levinasa jest zasadne. Zejdziemy w tej ilustracji
na p³aszczyznê potocznego rozumienia nagoci. Otó¿ wypowiedzi niektórych
wiadków eksterminacji ¯ydów podczas drugiej wojny wiatowej, wiadków,
którzy zostali jednoczenie zmuszeni do czynnego uczestnictwa w zag³adzie,
wskazuj¹ na to, ¿e sam widok wielu nagich ludzi (zw³aszcza kobiet) robi³ na
nich wra¿enie apokaliptyczne. W jednym z opracowañ na ten temat odnala23
24
25

E. Lévinas, Istniej¹cy i istnienie, t³um. J. Migasiñski, Kraków 2006, s. 59.
Tam¿e, s. 63.
Zob. E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ…, s. 74.
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z³em komentarz, którego autor stwierdza, ¿e wypowiedzi jednego ze wiadków zawieraj¹ mieszaninê wstydu przed rozebranymi ludmi z pragnieniem
oddania im tu¿ przed mierci¹ [ ] odrobiny cz³owieczeñstwa  ciep³a, sympatii, têsknoty i mi³oci26. Ten przyk³ad pokazuje w sposób wyostrzony relacjê, byæ mo¿e nawet napiêcie, pomiêdzy obna¿eniem jako nêdz¹, która sk³ania do pomocy Innemu, a obna¿eniem wywo³uj¹cym skrêpowanie, nagoci¹
jako stanem, który  z punktu widzenia norm przyzwoitoci  nie powinien
mieæ miejsca. Tak rozumiana nagoæ mo¿e odstraszaæ. Dodatkowo wspomnienia wiêniów Sonderkommando, o których mowa, mog¹ dostarczaæ empirycznych i krañcowych przyk³adów stanu lêku przed ekspresj¹ twarzy, poniewa¿
w warunkach, w jakich wiêniowie ci siê znaleli, ka¿da odpowied na wezwanie do odpowiedzialnoci moralnej grozi³a natychmiastow¹ mierci¹.
Przyznaj¹ siê oni do ustawicznego utrzymywania automatyzmu swoich dzia³añ podczas pracy. Ten automatyzm  omielê siê twierdziæ  nie musia³ przekrelaæ ich moralnej podmiotowoci, ale pomaga³ unikaæ wezwania do odpowiedzialnoci moralnej, np. w postaci pytañ i prób ze strony ofiar. Mo¿na
pokusiæ siê o twierdzenie, ¿e ten skrajny automatyzm, odwracanie spojrzenia,
s¹ w³anie dowodem zachowania wiadomoci moralnej. Pytania i proby
mo¿na przecie¿ ignorowaæ, spogl¹daj¹c w oczy, swobodnie i spontanicznie.
Jednak¿e, poniewa¿ w tym przypadku interakcji takiej nie da³o siê znieæ
(w cile moralnym sensie tego okrelenia), konieczna by³a ucieczka w automatyzm i otêpienie. Ci sami wiêniowie, znajduj¹c siê w sytuacji, która umo¿liwia³a ju¿ swobodne wyra¿anie uczuæ towarzysz¹cych wykonywaniu narzuconych im zadañ, odczuwali czasem potrzebê wypowiadania siê na temat
ofiar nie tylko w tonie wspó³czucia, ale wrêcz w tonie adoracji27.
Zak³adam jednak, ¿e lêk, o którym mowa w powy¿szym przyk³adzie, jest
radykaln¹ form¹ bardziej pospolitego lêku, który odczuwamy, kiedy spokój
¿ycia dla siebie i na w³asnych warunkach zostaje zaburzony przez wezwanie
do odpowiedzialnoci moralnej. Zawieszenie w³asnych potrzeb na rzecz tego,
co Levinas nazywa Pragnieniem, wyjcie z samotnoci ku Innemu, jest zawsze ryzykiem, poniewa¿ nie mogê przewidzieæ jak daleko zaprowadzi mnie
Pragnienie (w ujêciu francuskiego filozofa Pragnienie Innego pog³êbia siê
podczas prób zaspokojenia).
Ofiary, o których czytamy we wspomnieniach wiêniów, by³y nagie
w sensie fizycznym, poniewa¿ zosta³y pozbawione odzie¿y, by³y te¿ nagie
26
G. Greif, « p³akalimy bez ³ez » Relacje by³ych wiêniów ¿ydowskiego Sonderkommando
z Auschwitz, t³um. J. Kap³on, WarszawaOwiêcim 2007, s. 48.
27
Zob. na ten temat: tam¿e, s. 50-51.
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w sensie moralnym, gdy¿ nie ma nic bardziej otwartego i szczerego ni¿ proba ze strony osoby obawiaj¹cej siê niezawinionej mierci oraz jej cierpienie
w obliczu tej mo¿liwoci. Ta otwartoæ, szczeroæ i bezporednioæ jest w³anie sposobem, w jaki na gruncie filozofii Levinasa ukazuje siê twarz. Uwa¿am, ¿e nagoæ w sensie moralnym, analogicznie do nagoci w sensie fizycznym, mo¿e byæ z okrelonego punktu widzenia interpretowana jako wzbudzaj¹ca awersjê: mo¿e byæ bowiem uznana za nietakt zaburzania spokoju
czyjego bycia u siebie. Z perspektywy spontanicznego ¿ycia swoim ¿yciem28 ingerencja Innego, który jest w niedoli, wydaje siê byæ niestosowna.
Proba Innego, który jest nieszczêliwy, mo¿e mnie niepokoiæ. Ale wydaje
siê, ¿e niepokoi mnie zw³aszcza wtedy, gdy czujê siê zobowi¹zany do odpowiedzi na tê probê, kiedy nie potrafiê odrzucaæ jej spontanicznie, jak usuwam problemy techniczne, stanowi¹ce przeszkodê w realizacji w³asnych celów. Zatem, jeli istnieje lêk przed ekspresj¹ twarzy, choæby jako sk³adowa
lêku przed w³asn¹ zgub¹ (kierkegaardowsk¹ paradoksaln¹ namiêtnoci¹), to
jego podstaw¹ jest wiadomoæ moralna, która ka¿e mi oczekiwaæ od siebie,
¿e odpowiem na wezwanie do odpowiedzialnoci.
Wróæmy jeszcze raz do tekstów Levinasa. Ksi¹¿ka Inaczej ni¿ byæ lub
ponad istot¹ przenosi pewne akcenty jego myli w stosunku do Ca³oci i Nieskoñczonoci. Jedn¹ z takich zmian jest wyraniejsze zaakcentowanie empirycznego, tzn. cielesnego i materialnego, charakteru pos³ugi bliniemu. Ju¿
nie To¿-Samy, lecz ja, istota cielesna, odpowiadam na wezwanie do odpowiedzialnoci, dziel¹c siê dobrami, które zachowa³em dla siebie. W tym dziele
czêciej dochodzi do g³osu idea niepokoju, towarzysz¹ca wezwaniu do odpowiedzialnoci, nazwanego czasami przez Levinasa „niepokojem przeladowanego. Struktura jeden-za-drugiego opisywana jest czêsto w kategoriach podatnoci na zranienie. Wra¿liwoæ moralna  pisze Levinas – nakazuje podmiotowi przekroczenie punktu, który wyznacza nieobecnoæ os³ony i okrycia29.
Jednoczenie wra¿liwoæ, która nakazuje mi wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoæ za Innego, obarcza mnie pewnym ciê¿arem, przeladuje mnie. Inny wzywa mnie wezwaniem – czytamy w Inaczej ni¿ byæ… – […] od którego nie
mogê bezkarnie siê uchyliæ, rani¹cym wezwaniem do nieodwo³alnej odpowiedzialnoci…30.
Wszystkie te sposoby opisu wyznaczaj¹ miejsce na lêk przed zagro¿eniem
ze strony ukazuj¹cej siê w nagoci twarzy, która wprowadza podmiot w rela28
29
30

Por. E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ…, s. 119-123.
E. Lévinas, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, s. 127.
Tam¿e, s. 131.
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cjê destabilizuj¹c¹ jego integralnoæ, zaburzaj¹c¹ jego samowystarczaln¹
i harmonijn¹ strukturê. Na gruncie Inaczej ni¿ byæ mo¿e byæ to tak¿e lêk
przed zranieniem, na które wystawia siê podmiot w bliskoci Innego. W obliczu takiego zagro¿enia, zapowiadaj¹cego siê w Pragnieniu czy te¿ w tym, co
Levinas póniej nazywa wra¿liwoci¹, podmiot mo¿e chcieæ wróciæ do siebie, zaprzeczyæ odpowiedzialnoci, ¿eby odnaleæ siê z powrotem w harmonii egoizmu.
Warto postawiæ tu pytanie: Czy opisany w ten sposób lêk mo¿e byæ rozumiany jako lêk przed przemoc¹ (w znaczeniu nadanym temu pojêciu przez
Levinasa)? S¹dzê, ¿e nale¿y udzieliæ tu odpowiedzi negatywnej. Relacja
z twarz¹  powiada Levinas  jest mow¹. Nie bêdê tutaj rozwija³ wyjanienia
tego twierdzenia, wystarczy zaznaczyæ, ¿e definicja mowy budowana jest
w³anie w opozycji do przemocy, przemocy rozumianej przede wszystkim
jako zaw³aszczanie przez podmiot i redukcja tego, co Inne. Zatem jaka wrogoæ, która rzekomo pochodzi³aby od Innego, mo¿e byæ rozumiana jedynie
jako opór, jaki twarz stawia przemocy podmiotu, jako zakwestionowanie jego
wolnoci. Jednak¿e potraktowanie tego oporu jako si³y, której nale¿y przeciwstawiæ si³ê, które przejawia siê ostatecznie w pokusie zabójstwa Innego, jest
w ujêciu Levinasa zawsze pomy³k¹, choæby dlatego, ¿e zabójstwo nie musi
usuwaæ twarzy. W proponowanej przeze mnie interpretacji lêk przed Innym
jako tym, kto mi siê przeciwstawia, by³by ostatecznie lêkiem przed w³asn¹
s³aboci¹, a jego redukcja polega na udowodnieniu sobie, ¿e mogê prze³amaæ
opór i usun¹æ przeszkodê. Inny, z którym walczê i wygrywam, nie ma dla
mnie twarzy. Zale¿y mi tutaj na tym, aby odró¿niæ obawê przed przemoc¹ ze
strony Innego, z któr¹ podmiot siê zmaga tak, jak zmaga siê z rzeczami, od
(bêd¹cego przedmiotem tego artyku³u) lêku przed sam¹ nagoci¹ twarzy Innego. Pierwszy jest lêkiem przed w³asn¹ bezsilnoci¹, która nak³ada ograniczenia woli, drugi mo¿na okreliæ jako obawê przed destabilizacj¹ to¿samoci, któr¹ grozi otwarcie siê na wezwanie do odpowiedzialnoci. W drugim
przypadku oddalenie zagro¿enia i usuniêcie lêku nie polega na stosowaniu
przemocy i dzia³aniu poza moralnoci¹, lecz na odwróceniu siê od twarzy,
której nagoæ i nêdza mnie odrzuca i zawstydza, lecz jednoczenie wo³a
i nakazuje31. Rozpoznanie w sobie gotowoci do odpowiedzi na to wezwanie
jest warunkiem pojawienia siê niepokoju, który nas interesuje. Jeli zatem istOba rodzaje niepokoju nale¿y te¿ odró¿niæ od niepokoju o ¿ycie Innego, który znalaz³ okrelone i wa¿ne miejsce w filozofii Levinasa. Nie interesuje mnie tutaj problem obawy o mieræ Innego,
poniewa¿ zak³adam, ¿e mo¿e ona mieæ miejsce tylko wtedy, kiedy odpowied na wezwanie do odpowiedzialnoci ju¿ nast¹pi³a. Natomiast lêk przed ekspresj¹ twarzy ka¿e odsuwaæ siê od wezwania. Na
temat obawy o mieræ Innego zob. np.: E. Lévinas, Etyka i Nieskoñczony , s. 65-67.
31
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nieje lêk szczêliwego przed prob¹ ze strony nieszczêliwego, który to lêk
nakazuje byæ g³uchym na to b³aganie, ale jednoczenie nie jest obaw¹ przed
przemoc¹, to istnieje równie¿ jaka wiadomoæ moralna, czy te¿ po prostu
moralna podmiotowoæ, pomimo braku odpowiedzi na wezwanie do odpowiedzialnoci moralnej. Jeden z wniosków, jaki mo¿na wyci¹gn¹æ z tej refleksji
jest taki, i¿ moralnych relacji miêdzyludzkich nie nale¿y opisywaæ przy pomocy prostego rozró¿nienia pomiêdzy instrumentalizacj¹ Innego bez wiadomoci
moralnej a powiêceniem dla Innego przy zachowaniu takiej wiadomoci. Co
wiêcej, mo¿na na gruncie tego, co zosta³o powiedziane, zasadnie zadaæ pytanie, czy w³anie wiadomoæ zobowi¹zañ moralnych wobec Innego nie mo¿e
w pewnych przypadkach sk³aniaæ do ucieczki przed wezwaniem do odpowiedzialnoci moralnej.
Tak rozumiany (w oparciu o za³o¿enia filozofii Levinasa) lêk, lêk przed
ekspresj¹ twarzy, jest niepokojem o to, ¿e w odpowiedzi na rozpoznane zobowi¹zanie moralne zacznê dzia³aæ przeciw sobie. Oprócz niepokoju przed
tym, co mog¹ zrobiæ mi inni, mo¿na zatem pomyleæ niepokój przed tym, co
ja mogê zrobiæ dla innych. I tak jak obawa przed przemoc¹ ostatecznie mo¿e
byæ interpretowana jako obawa przed utrat¹ ¿ycia, tak lêk przed ekspresj¹
twarzy móg³by byæ ostatecznie lêkiem wobec mo¿liwoci powiêcenia ¿ycia,
do którego prowadzi mnie niezrozumia³e dla mnie i niemal¿e obce mi Pragnienie.
SUMMARY
The main purpose of the article is to supplement the philospohy of Emmanuel Levinas with
the conception of fear. The analysis of certain expressions used in the works of Levinas leads the
author to the conclusion that the ethical relation to the face of the Other causes irreversable changes
in the self. Jaranowski considers two types of reaction to nakedness (Levinas describes the face of
the Other as “naked”) and puts emphasis on the negative one – nakedness is something that should
not be exposed, it causes anxiety. The question of nakedness casts light on the problem of the call
from the Other as a kind of interruption. For one can not predict all the consequences of responding
to the call from the face of the Other. Finally author claims that there is a kind of fear that has its
subject in moral obligation as such.
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fear, face, Other, nakedness, moral obligation
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B³ahe horyzonty Vattimowskiej etyki interpretacji
The Trivial Horizons of the Ethics of Interpretation of Vattimo

Gianni Vattimo (w³aciwie: Gianteresio Vattimo, ur. 4 stycznia 1936 roku
w Turynie), znany jest nie tylko w rodzimych W³oszech, ale zgodnie uchodzi
za jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych mylicieli europejskich,
w szczególnoci za uznaje siê go za bodaj najwa¿niejszego dzi przedstawiciela filozoficznego postmodernizmu1. Uwa¿a siê go tak¿e za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli wspó³czesnej filozofii hermeneutycznej2, skojarzonej z postmodernizmem3. Wolfgang Welsch Vattimowsk¹ filozofiê hermeneutyczn¹ nazywa hermeneutyk¹ postmodernistyczn¹4, do czego asumpt
daje zreszt¹ sam Vattimo, stwierdzaj¹c, ¿e projekt postmodernizmu stanowi,
miêdzy innymi, wynik ostatniej fazy rozwoju hermeneutyki5.
Por. artyku³ O etyce mi³osierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof, rozmowê prowadzi
P. Marczewski, Dziennik.PL, sobota 22 grudnia 2007. Podajê za wersj¹ internetow¹: http://www.
dziennik.pl/dziennik/uropa/100501.html. Zob. tak¿e: W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, Warszawa 2003, rozdz. 6, s. 341.
2
A. Zawadzki, Koniec nowoczesnoci: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Koniec
nowoczesnoci, t³um. M. Surma-Gaw³owska, Kraków 2006, s. V.
3
Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, s. 2; W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, s. 341; W. Torzewski, Racjonalnosc hermeneutyki
a problem historyzmu – Gianni Vattimo, „Filo-Sofija” nr 1, 2001, s. 252.
4
W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, t³um. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska,
Warszawa 1998, s. 10.
5
Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, s. 2.
1
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W polu zainteresowañ badawczych Vattima znajduj¹ siê hermeneutyka6,
etyka7, polityka8 i religia9; ostatnimi czasy zw³aszcza ta ostatnia.
G³ównym ród³em inspiracji s¹ dla niego Nietzsche i Heidegger, w mniejszym za stopniu Gadamer, którego by³ uczniem, podczas swoich studiów
w Heidelbergu. Zagadnieniem, wokó³ którego organizuje swoj¹ myl Vattimo, jest nihilizm, którego historiozoficzne proroctwo10 objawi³ Fryderyk Nietzsche na kartach Woli mocy11. Tak, jak Nietzscheañski  ostatecznie nieprzezwyciê¿ony nihilizm12, polegaj¹cy na os³abieniu resp. rozwodnieniu mocnych
kategorii metafizycznych13, domaga³ siê przekroczenia, którego potrzebê podniós³ i podj¹³ siê zadania Martin Heidegger, tak – zgodnie z odczytaniem
Vattima  nihilizm Heideggerowski równie¿ wymaga obrachunku, przemylenia, nade za wszystko radykalizacji resp. mocnego (dalszego) os³abienia14.
Stwarza on bowiem pretekst do egzegezy w kategoriach fundamentalizmu
metafizycznego, wykazuj¹c tendencjê do pos³ugiwania siê ideami jednocz¹cymi, najwy¿szymi i najogólniejszymi15. Dlatego projekt hermeneutyki Vatti6
Por. G. Vattimo, Beyond Interpretation: The Meaning of Hermeneutics for Philosophy, t³um.
D. Webb, Stanford University Press, 1997; t³umaczenie z: Oltre l’interpretazione, Laterza, Rome–
Bari 1994.
7
Por. G. Vattimo, Etica dell’interpretazione, Torino 1989; tego¿, Nihilism and Emancipation:
Ethics, Politics and Law, Edited by S. Zabala, Columbia University Press, 2004; t³umaczenie z:
Nichilismo ed emancipazione. Etica, politica e diritto, a cura di S. Zabala, Garzanti, Milano 2003.
8
Por. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, t³um. M. Kamiñska, Wroc³aw 2006; tego¿, Nihilism and Emancipation: Ethics, Politics and Law.
9
Por. G. Vattimo, Credere di credere, Garzanti, Milano 1996; J. Derrida, G. Vattimo i inni,
Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacquesa Derridê i Gianniego Vattimo, w którym
udzia³ wziêli Maurizio Ferraris, Hans-Georg Gadamer, Aldo Gargani, Eugenio Trías i Vinzenzo
Vitiello, t³um. M. Kowalska, E. £ukaszyk, P. Mrówczyñski, R. Reszke, J. Wojcieszak, Warszawa
1999; G. Vattimo, After Christianity, New York 2002; tego¿, The Future of Religion, R. Rorty and
G. Vattimo, Edited by Santiago Zabala, Columbia University Press, 2005 (Il Futuro della Religione, con Richard Rorty. A cura di S. Zabala, Garzanti, Milano 2005); teog¿, After the Death of God,
John D. Caputo and G. Vattimo, Edited by Jeffrey W. Robbins, Columbia University Press, 2006;
Verità o fede debole. Dialogo su cristianesimo e relativismo, con René Girard. A cura di P. Antonello, Transeuropa Edizioni, Massa 2006.
10
Por. A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, S³upskie Prace
Filologiczne, Seria Filologia Polska 3, 2004, s. 210. Zob. tak¿e: G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, s. 12.
11
Fryderyk Nietzsche, Wola mocy, t³um. S. Frycz i K. Drzewiecki, Kraków 2006.
12
Por. M. Heidegger, Nietzsche, t³um. A. Gniazdowski, P. Graczyk, W. Rymkiewicz, M. Werner, C. Wodziñski, Warszawa 1999, t. 2, s. 354. Zob. tak¿e: A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek
do historii podmiotowoci, t³um. D. Leszczyñski, Wroc³awWarszawaKraków 2001, s. 37-38.
13
A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, s. 212.
14
G. Vattimo, Hermeneutyka – nowa ‘koiné’, prze³. B. Stelmaszczyk, Teksty Drugie 1996,
nr 1, s. 125. Zob. tak¿e: W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, Warszawa 2003, rozdz. 6, s. 343-344.
15
Tê uwagê zawdziêczam W³odzimierzowi Lorencowi, tematyzuj¹cemu antropologiczne w¹t-
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mowskiej bywa okrelany mianem hermeneutyki zradykalizowanej16. W kontekcie programowo kontrmetafizycznego resp. nihilistycznego radykalizmu
filozofii Vattima nieodparcie samorzutnie nasuwa siê pytanie, a w zasadzie
w¹tpliwoæ, czy i na jakiej podstawie  jeli w ogóle taka pretensja o uzasadnienie jest uzasadniona  mo¿na orzec, ¿e Vattimowski nihilizm istotnie jest,
jak chce jego autor, nihilizmem spe³nionym17, który nie pozwala ju¿ dalej graæ
metafizycznymi resztkami, domagaj¹c siê dla nich kolejnych radykalizacji,
przekroczeñ, os³abieñ. Wydaje siê, ¿e odpowied na postawion¹ w¹tpliwoæ
daje sam Vattimo, a skrywa j¹ zapo¿yczona przez niego od Nietzschego figura nihilisty spe³nionego, to znaczy tego, kto zrozumia³, ¿e nihilizm jest jego
(jedyn¹) szans¹18.
Rozumne pogodzenie siê, upozytywnienie, afirmacja, a w konsekwencji
apologia nihilizmu19, uznanie go za przeznaczenie i szansê epoki pónej nowoczesnoci, której jestemy uczestnikami i obserwatorami, oznacza, ¿e tak
naprawdê nihilizm nie zosta³, nie zostanie ani te¿ nie powinien zostaæ ostatecznie przekroczony, zatem rozproszkowany, rozpuszczony, rozwodniony,
scil. s³aby na tyle, ¿eby nie mia³ ju¿ wiêcej si³y nicestwiæ; taka sytuacja jest
o tyle równie¿ trudna do wyobra¿enia, ¿e zak³ada siê w niej podskórnie substancjalizacjê resp. metafizykalizacjê nihilizmu, który, jako taki, w konsekwencji pozwala³by siê  przy pomocy okrelonych procedur i dzia³añ  odsubstancjalizowaæ  unicestwiæ. W zwi¹zku z tym, pozostaj¹c w konwencji
poetyki Vattima, nale¿y prze-powiedzieæ, ¿e ¿adna, nawet najbardziej radykalna radykalizacja nihilizmu nigdy nie bêdzie wystarczaj¹co radykalna.
W tym te¿ znaczeniu, zgodnie z intencj¹ w³oskiego filozofa i aktywisty, nale¿y myleæ nihilizm dos³ownie jako nieuchronne przeznaczenie naszych czasów i naszej kondycji20. Z drugiej strony, zrozumiawszy, tak jak to rozumie
Vattimo, predestynacyjny charakter nihilizmu, na który jestemy skazani,
w który jestemy rzuceni, ale te¿ bez którego nie potrafimy siê dzisiaj obejæ,
ki filozofii Vattimo. Zob. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji
heideggerowskich, rozdz. 6, s. 344.
16
Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich,
rozdz. 6, s. 341-363. Zob. tak¿e: N. Leniewski, O hermeneutyce radykalnej, Poznañ 1998. Zob.
te¿: M. Kamiñska, Gianni Vattimo i wiat masowej komunikacji, w: G. Vattimo, Spo³eczeñstwo
przejrzyste, s. 7.
17
Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, s. 15.
18
Tam¿e, s. 15.
19
G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, cz. 1: Nihilizm jako przeznaczenie, rozdz. 1: Apologia
nihilizmu, s. 15-25.
20
Na ten temat zob.: A. Zawadzki, Koniec nowoczesnoci: nihilizm, hermeneutyka, sztuka,
w: G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, s. XI.
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musimy tak¿e uzmys³owiæ sobie, ¿e nihilizm jest nieprzekraczalny równie¿
z tego powodu, ¿e jest to proces wci¹¿ otwarty i nie da siê podsumowaæ21.
Wydaje siê, ¿e tak¹ próbê radykalizacji zradykalizowanej hermeneutyki
Vattima, aczkolwiek bez wyranych nawi¹zañ do tego ostatniego, próbê jeszcze dalej posuniêtej radykalizacji hermeneutyki Heideggerowskiej, inspirowan¹ Derridiañskim dekonstrukcjonizmem, znajdujemy w twórczoci amerykañskiego filozofa, Johna D. Caputo, a konkretnie w jego projekcie radykalnej hermeneutyki22, która nie szuka pozytywnego sensu ani stabilnoci; która jest
wyemancypowana  ca³kowicie wolna i uwalniaj¹ca (wyzwalaj¹ca przez dekonstruowanie) od zale¿noci od wszelkich, w szczególnoci moralnych zasad23
i eschatologicznych marzeñ24; która jest otwart¹ debat¹ pozbawion¹ z³udzeñ,
obywaj¹c¹ siê bez autorytetów i bez kryteriów, albowiem wszystkie one razem
wywieraj¹ na nas regularn¹ przemoc25. Caputowska hermeneutyka radykalna 
¿eby jeszcze tylko to dopowiedzieæ o niej  kierowana zbo¿n¹ intencj¹ poprawienia naszej kondycji26, zak³ada, ¿e posiada atut, którym jest bardziej rozumna i mniej niebezpieczna idea rozumu, etyki i wiary27; oprócz tego charakteryzuje siê afirmacj¹ nieskoñczonej gry-odzwierciedleñ (mirror-play) znaków i tekstów28, w koñcu gotowa jest na najgorsze i wystawia nas na zimno29, to znaczy
proklamuje potrzebê odzyskania twardoci ¿ycia30, postuluje przywrócenie ród³owej trudnoci ¿ycia31, z którym trzeba siê liczyæ, a nie lekce sobie je wa¿yæ,
zgodnie z dominuj¹c¹ tendencj¹ do czynienia rzeczy pewnymi i bezpiecznymi32,
wynikaj¹c¹ z metafizycznego zaklinania rzeczywistoci.
G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, s. 15.
Por. J.D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic
Project, Indiana University Press 1987.
23
Wystarczy przypomnieæ oprotestowan¹ przez Caputo ideê uprzywilejowania jednego ethosu, której miejsce winna zast¹piæ idea wieloci sensów ethosu. Por. John D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, s. 249.
24
Tam¿e, s. 238.
25
Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich,
rozdz. 7, s. 366.
26
Tam¿e, s. 367.
27
J.D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, cyt. za: W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, s. 364. Trzeba pamiêtaæ  argumentuje Caputo  ¿e w imiê rozumu robiono najgorsze rzeczy, dlatego musi siê on staæ bardziej rozumny ni¿ dotychczas. Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne
koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, s. 369.
28
W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, s. 365.
29
Podajê za W³odzimierzem Lorencem. Por. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich, s. 365.
30
Tam¿e, s. 369.
31
Tam¿e.
32
Tam¿e.
21
22
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W polu moich zainteresowañ filozofi¹ Vattimowsk¹, zupe³nie akcydentalnych i nieusystematyzowanych, tak zreszt¹ jak ona sama, lokuje siê jego refleksja etyczna, która  w przekonaniu w³oskiego myliciela  jest ostatecznym powo³aniem hermeneutyki33. Na znaczenie hermeneutyki jako filozofii
praktycznej zwróci³ uwagê dopiero Gadamer, jak przytomnie zauwa¿a Vattimo34, zreszt¹ nie od razu, lecz dopiero po Prawdzie i metodzie”35. Natomiast
na znaczenie hermeneutyki jako etyki (czego jednakowo¿ nie nale¿y myliæ
z rol¹, jak¹ etyka mia³aby ewentualnie do odegrania w filozofii zorientowanej hermeneutycznie; wszak chodzi tu raczej o etykê inspirowan¹ hermeneutyk¹36), zatem na hermeneutykê jako etykê explicite, zwraca uwagê dopiero
Vattimo. Przejcie hermeneutyki na pozycje etyczne jest przez niego widziane jako nieuniknione nastêpstwo rozwoju konsekwentnie antymetafizycznej
hermeneutyki. Jakkolwiek Vattimo nigdzie takiej tezy otwarcie nie formu³uje, to jednak mo¿na j¹ z jego tekstów wyinterpretowaæ i postawiæ; a g³osi ona
mianowicie, ¿e koniecznoæ przejcia konsekwentnej resp. radykalnej hermeneutyki na pozycje etyczne podyktowane jest immanentn¹ kontrmetafizycznoci¹ autonomicznej, scil. wyzwolonej z okowów petryfikuj¹cego rzeczywistoæ (równie¿ moraln¹) mylenia, etyki. Tote¿ w etyce, jako ostoi nihilizmu,
Vattimo upatruje nadziei i szansy dla rozwoju nihilistycznej hermeneutyki.
W pewnym sensie mo¿emy mówiæ o swoistym zwrocie etycznym w hermeneutyce, tak jak go obserwujemy w kulturze i literaturoznawstwie37. O tym,
jak wiele hermeneutyka zawdziêcza odkryciu w³asnego powo³ania etycznego38, mo¿emy siê przekonaæ, przygl¹daj¹c siê jej awansowi lub raczej ekspansji, w wyniku której zajmuje dzi ona w filozofii eksponowane miejsce, staj¹c siê formalnie philosophia prima. Vattimo nie waha siê powiedzieæ, ¿e: Byæ
mo¿e nawet jasnoæ co do tego, ¿e hermeneutyka zajmuje coraz bardziej
Por. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, t³um. M. Kamiñska, Wroc³aw 2006, rozdz. 8:
Etyka komunikacji czy etyka interpretacji?, s. 111-112, 114-115, 119, 123.
34
„To dopiero po Prawdzie i metodzie Gadamer zacz¹³ rzeczywicie podkrelaæ znaczenie
hermeneutyki jako filozofii praktycznej. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 111.
35
Tam¿e, rozdz. 8, s. 111.
36
Tam¿e, s. 114. „ hermeneutyka od samego pocz¹tku jest filozofi¹ kieruj¹c¹ siê powo³aniem etycznym i ma istotny udzia³ w tym, co nazwano «rehabilitacj¹ filozofii praktycznej», choæ
wydaje siê, ¿e to, co sk³ada siê na ow¹ rehalibilitacjê, nie spe³nia specyficznie moralnych wymagañ implikowanych przez sam¹ etykê  jej ¿¹dania zadoæuczynienia oczekiwaniom norm i imperatywów. Tam¿e, s. 112.
37
Por. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), w: Filozofia
i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007, s. 294. W kontekcie zwrotu etycznego w kulturze i literaturoznawstwie warto przywo³aæ z imienia najbardziej reprezentatywnych dla
tego nurtu przedstawicieli, takich jak: Wayn Booth, Martha Nussbaum, Richard Rorty.
38
Wyra¿enie Vattima. Por. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 119.
33
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wyrazist¹ pozycjê na scenie filozoficznej w³anie za spraw¹ swej zdecydowanie etycznej orientacji oraz potwierdzenia roli etyki jako istotnego elementu
krytyki tradycyjnej metafizyki, a tak¿e scjentyzmu bêd¹cego jej najnowszym
wcieleniem39 [podkr. P.D.].
Hermeneutyczna etyka Vattima, której ju¿ teraz niepodobna oddzielaæ od
jego filozofii, uznaj¹c j¹ za twór osobny, pozostaje wci¹¿ w fazie projektu,
zatem wci¹¿ jest in statu nascendi, tak zreszt¹ jak bodaj wszystkie pogl¹dy
Vattima, który czujnie i konsekwentnie wypatruje (inna to rzecz, czy istotnie
unika) pu³apki metafizycznej petryfikacji resp. uprawdziwnienia. W gruncie
rzeczy, szczególnie w wietle najnowszych prac i wypowiedzi Vattima, obwieszczaj¹cych powrót religii40, z którego filozof czyni de facto jeden z podstawowych aspektów dowiadczenia religijnego41, mo¿e siê okazaæ, ¿e proponowana przeze mnie rekonstrukcja pogl¹dów w³oskiego myliciela jest ju¿
obecnie zdezaktualizowana, zatem uniewa¿niona. Najprawdopodobniej zreszt¹ nie by³oby przesad¹ powiedzieæ, ¿e propagowana przez Vattima s³aba myl
(il pensiero debole)42 hermeneutyczna przechodzi albo co najmniej wkracza
obecnie w kolejn¹ swoj¹ fazê; tym razem jest to faza powrotu do religii,
w którym Vattimo paradoksalnie upatruje powo³ania  przeznaczenia  przynale¿noci43 i ocalenia hermeneutyki przed przebraniem metafizycznego opisu44. Powodów dla takiego mylenia o w³asnym projekcie  który jako projekt w³anie jest wci¹¿ otwarty na nowe perspektywy i rozwi¹zania  w jego
obecnym stadium, dostarcza sam zainteresowany. Szczególnie interesuj¹co
pod tym wzglêdem przedstawia siê wywiad, jakiego filozof udzieli³ polskiemu „Dziennikowi” (w sobotnim dodatku „Europa”, 22 grudnia 2007 roku).
Otó¿ Vattimo postuluje tam ureligijnion¹  schrystianizowan¹, a równoczenie zewiecczon¹ wersjê etyki chrzecijañskiej, nazywaj¹c swój projekt etyk¹ mi³osierdzia45.
***
A¿eby móc cokolwiek powiedzieæ o samej etyce Vattima, wpierw trzeba
siê przyjrzeæ jej genezie. Otó¿, epoka pónonowoczesna, w której ¿yjemy, jest
Tam¿e, s. 111.
Por. G. Vattimo, lad ladu, w: J. Derrida, G. Vattimo i inni, Religia, s. 99-100. Zob. tak¿e:
O etyce mi³osierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof.
41
G. Vattimo, lad ladu, w: J. Derrida, G. Vattimo i inni, Religia, s. 100.
42
Jest to te¿ tytu³ podstawowej pracy  filozoficznego manifestu Vattima.
43
Pojêcie przynale¿noci jest jednym z podstawowych w hermeneutyce Vattima. Z tego te¿
powodu, powo³ujê siê na nie, wykorzystuj¹c, powsta³¹ przez jego przywo³anie, grê s³ów. Por.
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 120.
44
Tam¿e, s. 120.
45
O etyce mi³osierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof.
39
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spadkobierczyni¹ Nietzscheañskiego proroctwa nihilistycznego, zgodnie z którym nihilizm ma siê wydarzyæ w historii Europy i w jej kulturze w sposób
konieczny, wynikaj¹c niejako z historiozoficznej logiki rozwoju i przemian
duchowych Europy46, oraz staj¹c siê jej osi¹ i centrum47. Nihilizm jest, w istocie rzeczy, konsekwencj¹ wielkich metafizyczno-moralnych narracji sensu,
ca³oci i prawdy, by u¿yæ znanego sformu³owania Lyotarda48, których zadaniem jest zapewnienie jednostce podstawowej orientacji w wiecie, a tak¿e
zagwarantowanie jej elementarnego poczucia bezpieczeñstwa przez totalizacjê horyzontów wiata oraz dominacjê jednego systemu wartoci. Nihilizm 
powie Nietzsche  jest przemylan¹ do koñca logik¹ naszych wielkich wartoci i idea³ów49. Zatem nihilizm nie jest i nie nale¿y go pojmowaæ jako burzycielskiego, wywrotowego, rewolucyjnego ataku z zewn¹trz, wymierzonego
przeciwko zastanym systemom resp. tabelom, kanonom wartoci. Wedle Nietzschego jest raczej, lub raczej bêdzie, odwrotnie, mianowicie, nihilizm jest
immanentn¹ (wewnêtrzn¹) metafizycznym systemom wartoci si³¹ rozwojow¹, okrelaj¹c¹ ich przeznaczenie. Kategorie metafizyczne, takie jak dobro
i oparta na nim moralnoæ, prawda, sens, ca³oæ czy te¿ jednoæ bytu, by³y
wiêc rodkami zaradczymi przeciw nihilizmowi, zw¹tpieniu, [przeciw poczuciu chaotycznoci i przypadkowoci egzystencji50 – uzup. P.D.] oraz przekonaniu o daremnoci ludzkich wysi³ków51. rodki te jednak nie s¹ ju¿ d³u¿ej
wspó³czesnym Europejczykom potrzebne, ich ¿ycie bowiem w znacznie mniejszym stopniu naznaczone jest niepewnoci¹ czy lêkiem, cechuj¹cymi egzystencjê ludzk¹ w spo³ecznociach tradycyjnych, przednowoczesnych. Ta emancypacja nowoczesnego podmiotu pozwala na rozlunienie tradycyjnych, rygorystycznych wiêzów moralnoci, na  mówi¹c jêzykiem Vattima, który czêsto
odwo³uje siê do tego w³anie fragmentu rozwa¿añ Nietzschego  os³abienie
mocnych kategorii metafizycznych, jak np. pojêcie podmiotu 52.

46
Alain Renaut mówi w tym kontekcie o zjawisku indywidualistycznego odchylenia nowo¿ytnego humanizmu, który wynika z logiki rozwojowej nowo¿ytnej historii podmiotowoci. Por.
A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowoci, t³um. D. Leszczyñski, Wroc³aw
WarszawaKraków 2001, s. 58-59.
47
Por. A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, s. 210.
48
Przyp. za: A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, s. 211.
49
F. Nietzsche, Wola mocy, t³um. S. Frycz i K. Drzewiecki, wydanie Dzie³ 1910–1911, s. 3.
50
A. Zawadzki, Koniec nowoczesnoci: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, s. XIII.
51
Por. F. Nietzsche, Wola mocy, s. 20.
52
A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, s. 212. To¿ samo zob.:
A. Zawadzki, Koniec nowoczesnoci: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, s. XIII.
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Interpretacjê metafizyki jako historii ukazuj¹cej spe³nianie siê nihilizmu,
jako dziejów, w których z istoty wraz z samym byciem pozostaje nic53, czyli
dziejów zapomnienia Bycia, jego redukcji do wartoci oraz ca³kowitej dominacji podmiotu; tak¹ nihilistyczn¹ wyk³adniê dziejów metafizyki Vattimo zawdziêcza Heideggerowi54. Co wiêcej, w interpretacji Vattima Heidegger nie têskni do
ród³owego, autentycznego, nieska¿onego dowiadczenia Bycia, lecz przeciwnie  wzywa do po¿egnania z Byciem, do skoku w Abgrund i rozstania siê
z myleniem w kategoriach fundamentu. St¹d te¿, jak twierdzi Vattimo: Hermeneutyka, zrodzona z Heideggerowskiej polemiki z metafizyk¹, pozostaje do
dnia obecnego myleniem motywowanym przede wszystkim przez etyczne rozwa¿ania55. Albo w innym miejscu: Je¿eli wzi¹æ pod uwagê g³ówne motywy Heideggerowskiej rewolucji przeciw metafizyce ( ), to zasadnie uznaæ mo¿na, ¿e
maj¹ one charakter etyczny raczej (czy etyczno-polityczny) nili teoretyczny 
o tyle, o ile postrzegaj¹ j¹ przede wszystkim jako mylenie przemocy56.
Jak widaæ, etyka Vattima wyrasta i nawi¹zuje do korzeni nihilistycznych,
zaporedniczaj¹c siê mocno w s³abej, to znaczy wra¿liwej na wieloaspektowoæ operacjonalizowanych zagadnieñ, st¹d nieusuwalnie zawsze tylko probabilnej, hermeneutyce, która w miejsce zu¿ytych, twardych, iluminowanych
prawd metafizyki wprowadza element artykulacji57, interpretacji, s³owem 
rozumienia, które przecie¿  jak chcia³ Heidegger, a czemu Vattimo chêtnie
przywtarza – zawsze jest ju¿ z góry jako po³o¿one (usytuowane) i nastrojone58, co wynika z modi ludzkiego rzucenia w wiat.
***
Pozostaje do rozpatrzenia kwestia, co  w takim razie  charakteryzuje
nihilistyczn¹ etykê hermeneutyczn¹ Vattima. Przede wszystkim nale¿a³oby
M. Heidegger, Nietzsche, t. 2, s. 344.
A. Zawadzki, Koniec nowoczesnoci: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, s. XIII.
55
G. Vattimo, Beyond Interpretation: The Meaning of Hermeneutics for Philosophy, t³um.
D. Webb, Stanford University Press, 1997, s. 30. Podajê w przek³adzie Micha³a Januszkiewicza.
Zob. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), w: Filozofia i etyka
interpretacji, s. 291.
56
G. Vattimo, Beyond Interpretation: The Meaning of Hermeneutics for Philosophy, s. 29.
Podajê w przek³adzie Micha³a Januszkiewicza. Zob. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 291.
57
Nieodparcie nasuwa siê tutaj skojarzenie z jedn¹ z fundamentalnych tez, jakie w ród³ach
podmiotowoci stawia Charles Taylor, ¿e mianowicie, dobro istnieje tylko w artykulacji. Por.
Ch. Taylor, ród³a podmiotowoci. Narodziny to¿samoci nowoczesnej, przek³ad zespo³owy, Warszawa 2001, s. 179.
58
Por. M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 2004, s. 172-175, 428-430, 433435. Zob. tak¿e: K. Michalski, Heidegger i filozofia wspó³czesna, Warszawa 1998, s. 120-121.
53
54

B£AHE HORYZONTY VATTIMOWSKIEJ ETYKI INTERPRETACJI

145

powiedzieæ o niej, ¿e jest to projekt etyki s³abej resp. s³abej myli etycznej.
Pojêcie s³abej etyki zdaje siê tutaj t³umaczyæ wszystko, w szczególnoci za
to, ¿e jest to etyka autonomiczna, kontrmetafizyczna i antysystemowa –
pozbawiona twardych metafizycznych pryncypiów59, a przy tym uniwersalna
w znaczeniu Gadamerowskiego „logosu-wspólnej wiadomoci, który jest
substratem wspólnych wartoci ¿ywej historycznej spo³ecznoci, znajduj¹cym
wyraz w jej jêzyku60. Os³abiona, rozproszona61 resp. nihilistyczna etyka Vattima, programowo rezygnuj¹ca z absolutnych metafizycznych tez, jest etyk¹
kontrabsolutystyczn¹, co wcale nie znaczy, ¿e okopuje siê ona na pozycjach
subiektywistycznych, jako ¿e w zwi¹zku ze swoim rozlunionym charakterem, rozszczepia tak¿e, rozpuszcza, os³abia metafizyczn¹ kategoriê podmiotu, staj¹c siê zarazem kontrsubiektywistyczn¹ resp. depodmiotywistyczn¹
(by u¿yæ terminu Haliny Perkowskiej62). Najprêdzej mo¿na by chyba o niej
powiedzieæ, ¿e preferuje ona s³aby  b³ahy”, jak inaczej go okrela Vattimo63,
relatywizm, chocia¿ pró¿no u samego Vattima szukaæ takiej deklaracji. K³ad¹c nacisk na wieloaspektow¹ mediacjê ró¿norakich uniwersów kulturowych
resp. symbolicznych, które w³oski filozof okrela mianem horyzontów64, etyka Vattimowska przyjmuje perspektywê historyczn¹, a równoczenie pluralistyczn¹, opowiadaj¹c siê po stronie spragmatyzowanego spo³ecznego, demokratycznego dialogu65 w kwestii dóbr raczej, ani¿eli powinnoci. Sporód
wartoci za na czo³o wysuwa wartoæ wolnoci, rozumianej jako emancypacja z tradycyjnej etyki przemagaj¹cej. Jest to wreszcie etyka solidarystyczna
i rewerencyjna. Z jednej strony antynaturalistyczna (intuicjonistyczna?),
z drugiej jednak znaturalizowana, dowartociowuj¹ca znaczenie i rolê dyskursu naukowego w etyce. St¹d, na przyk³ad, zainteresowania Vattima bioetyk¹66.
Swoj¹ etykê Vattimo okrela mianem etyki interpretacji67. Wywodzi siê ona
O etyce mi³osierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof.
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 113.
61
Tam¿e, s. 123.
62
Por. H. Perkowska, Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003. W tendencji do odpodmiotowienia resp. odmetafizycznienia jednostki Vattimo zbli¿a siê do Paula Ricoeura, który mówi
nawet o rozszczepionym lub okaleczonym cogito, sugeruj¹c, ¿e podmiotowoæ cz³owieka, bez idei
której obyæ siê nie podobna, jest dla nas nieprzezroczysta i rozproszona.
63
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 120.
64
Tam¿e, s. 119.
65
Tam¿e, s. 114.
66
Por. O etyce mi³osierdzia. Opowiada Gianni Vattimo, filozof.
67
Projekt etyki interpretacji zosta³ przez Vattimo rozwiniêty w niet³umaczonej w ca³oci na
jêzyk polski pracy: G. Vattimo, Etica dell’interpretazione, Rosenberg & Sellier, Torino 1990. G³ówne idee Vattimowskiej etyki interpretacji, zosta³y wy³o¿one w rozdziale 10 Etica dell’interpretazione, prze³o¿onym na jêzyk polski i do³¹czonym jako rozdzia³ 8 do innej pracy filozofa, zatytu³owanej Spo³eczeñstwo przejrzyste. Zob. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 111-125.
59
60
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z inspiracji Nietzscheañsko-Heideggerowskich, co ujawnia ju¿ samo jej okrelenie. Jest ona  jak to wyra¿a Micha³ Januszkiewicz68 – wypadkow¹ interpretacji ujêæ Nietzschego i Heideggera, z elementami polemiki i krytycznej
korekty, os³abiaj¹cej wspó³czesne radykalizacje pogl¹dów obu filozofów,
b³êdnie derywuj¹ce je od siebie, wbrew rzeczywistej logice ich rozwoju.
Wed³ug Vattima dyskontynuacyjna radykalizacja stanowiska Nietzschego prowadzi czêsto do skrajnego liberalizmu, czy nawet mocnego nihilizmu (przyk³ady Deleuzea i Rortyego) wyra¿aj¹cego siê w wybuja³ym subiektywizmie
(autoafirmacja mnie i mojej prawdy) czy relatywizmie (niezró¿nicowana wieloæ prawd)69.
Z kolei dyskontynuacyjna radykalizacja filozofii Heideggerowskiej mo¿e
prowadziæ b¹d do konserwatyzmu w wydaniu Gadamerowskim, b¹d formalizmu w wersji zaproponowanej przez Habermasa70. B³êdne, bo opieraj¹ce siê
na dyskontynuacji, fragmentaryczne odczytanie tez Nietzschego i Heideggera
powoduje, ¿e ka¿da z wymienionych perspektyw ostatecznie wchodzi ze sob¹
w nieuniknion¹ kolizjê. Postulowana przez Vattima etyka wyrasta z konfrontacji z wyró¿nionymi modelami etyki, które – tak samo, jak ona – aczkolwiek
nie unikn¹wszy metafizycznej przesady, któr¹ ta w nich demaskuje, z intencj¹ jej os³abienia  formu³uj¹ etyczne odpowiedzi71 na relacjê cz³owieka do
bycia w kszta³cie nadanym w epoce spe³nionej metafizyki, to jest w epoce
wiatoobrazu72. Jedn¹ z dekonspirowanych przez Vattima odpowiedzi daj¹
wziêci razem Apel i Habermas  w projekcie etyki komunikacji73, drug¹ 
Rorty, Deleuze, a po czêci tak¿e Foucault, w wariancie etyki redeskrypcji74,
wreszcie trzeci¹  Gadamer, w trybie etyki kontynuacji75.
Vattimowska krytyka etyki komunikacji76, zarówno w jej Aplowskim,
jak Habermasowskim wydaniu, koncentruje siê na postulowanej w niej uniM. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 301.
Tam¿e, s. 300.
70
Tam¿e, s. 300.
71
Tam¿e, s. 294.
72
G. Vattimo, Beyond Interpretation: The Meaning of Hermeneutics for Philosophy, s. 29.
Podajê w przek³adzie Micha³a Januszkiewicza, za: M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 294.
73
Por. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, rozdz. 8: Etyka komunikacji czy etyka interpretacji?, s. 111-125. Zob. tak¿e: M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni
Vattimo), w: Filozofia i etyka interpretacji, red. Adam F. Kola, Andrzej Szahaj, s. 294-296.
74
M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 296-298.
75
Tam¿e, s. 298-300.
76
Por. G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, rozdz. 8: Etyka komunikacji czy Etyka interpretacji?, s. 114-118; E. Rewers, Interpretacja jako lustro, ró¿nica i rama, w: Filozofia i etyka interpretacji, s. 21-22; M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo),
s. 294-296.
68
69
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wersalnej wspólnocie komunikacji, w idei której Vattimo dopatruje siê zagro¿enia idealizmem i subiektywizmem77. Wed³ug pogl¹du Karla-Ottona Apla nie
tylko nasze poznanie, ale i egzystencja s¹ zaporedniczone [zmediatyzowane] w jêzyku78. Widaæ w tym wyrane nawi¹zanie do Wittgensteina, który
wyra¿a przekonanie, ¿e jêzyk jest nie tylko zbiorem abstrakcyjnych regu³ gramatycznych79, ale przede wszystkim jest on pewnym sposobem ¿ycia80. Dlatego w grach jêzykowych nikt nigdy nie wystêpuje samotnie, w pojedynkê,
transcendentalnie. Nawet prywatne u¿ycie jêzyka zawsze musi zak³adaæ i respektowaæ innych jego u¿ytkowników, potencjalnych interlokutorów, tudzie¿
wynalazców i dysponentów regu³ jêzykowych, które wyznaczaj¹ zakres
i okrelaj¹ charakter naszego modus vivendi. Na u¿ytkowniku jêzyka, który
przestrzegaæ musi regu³ jego u¿ycia, ci¹¿y odpowiedzialnoæ etyczna  zawsze
bowiem chodzi o kogo jeszcze, o jakiego interlokutora, nawet jeli by³by to
tylko jaki byt idealny. Szanowaæ prawa interlokutora oznacza zarazem uznaæ,
¿e ma on te same prawa, co ja81.
Daj¹ca wyraz transcendentalnemu ujêciu82 etyka komunikacji, je¿eli nie
wprost, to porednio  przynajmniej z perspektywy hermeneutycznej  proponuje odnowienie metafizyki83 poprzez proklamacjê normatywnego idea³u
nieograniczonej komunikacji84, ufundowanego na ahistorycznej, apriorycznej,
archeicznej strukturze85, zachowuj¹cej kategoryczne oblicze i zobowi¹zuj¹cy charakter w odniesieniu do ka¿dego historycznego dowiadczenia86.
U Habermasa, jak zauwa¿a Vattimo, podobnie zreszt¹, choæ nie tak widocznie, jak u Apla87, „kulturowe”88 a priori nieograniczonej komunikacji lub raczej dzia³ania komunikacyjnego, które tworzy podwaliny Meadowsko-Aplowskiego idea³u nieograniczonej i niezniekszta³conej wspólnoty komunikacyjnej89 w [Habermasowskiej – przyp. P.D.] idealnej sytuacji porozumiewania siê
Por. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 295.
E. Rewers, Interpretacja jako lustro, ró¿nica i rama, w: Filozofia i etyka interpretacji, s. 22.
79
Por. Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, t³um. B. Wolniewicz, Warszawa 2005,
§ 496, s. 195-196.
80
Tam¿e, § 19, s. 16; § 23, s. 20; § 241 s. 129.
81
M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 22.
82
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 115.
83
Tam¿e, s. 115.
84
Tam¿e.
85
Ta parametafizyczna struktura nosi miano „a priori nieograniczonej komunikacji”. Por.
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 115.
86
Tam¿e.
87
Tam¿e, s. 116.
88
E. Rewers, Interpretacja jako lustro, ró¿nica i rama, w: Filozofia i etyka interpretacji, s. 22.
89
Zob. J. Habermas, Teoria dzia³ania komunikacyjnego, t. 2, t³um. A. M. Kaniowski, Warszawa 2002, s. 173.
77
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(Sprechsituation)90, stanowi zarówno warunek mo¿liwoci dowiadczenia91,
jak i normê dzia³ania92, przez analogiê do klasycznego, metafizycznego przekszta³cenia bytu (cechuje go sta³oæ i posiadanie struktury) w wartoæ93. To
odwrócenie apriorycznego warunku mo¿liwoci mówienia i dzia³ania w jego
normê zachodzi u Habermasa, jak twierdzi Vattimo, przy okazji ekspozycji
„intersubiektywnego” charakteru „ja”94. W zwi¹zku z tym jednak, ¿e „intersubiektywna” istota „ja”95 zosta³a przez Habermasa okrelona ahistorycznie96,
bez zwi¹zku z konkretnymi historycznymi warunkami97, w horyzoncie których
konstytuuje siê dynamiczna przynale¿noæ” resp. „historycznoæ”98 hermeneutycznie eksplikowanej egzystencji, lecz poprzez scjentystyczne rozwi¹zanie problemu99, czyni¹ce z przypisanego do swej „intersubiektywnej konstytucji”100 ja spetryfikowany pod wzglêdem struktury przedmiot nauk
humanistycznych101; s³aby wariant Habermasowskiego projektu transcendentalnego102, rozwijaj¹cego zagadnienie zdecentralizowanego pos³ugiwania
siê rozumem103, wystêpuj¹c z intencj¹ „detronizacji” idealistycznego podmiotu104, nie jest w stanie uwolniæ wprowadzonej w miejsce tamtego, intersubiektywnej racjonalnoci komunikacyjnej od hipoteki metafizycznej105. Intersubiektywne ja Habermasa to pe³ne ja nowoczesnej metafizyki i nauki 
ahistoryczny podmiot z laboratorium106.
Wskutek wystêpowania g³êbokiego zwi¹zku etyki komunikacji z nowoczesn¹ metafizyk¹107, kierowan¹ d¹¿eniem do pe³nego objanienia podmiotowoJ. Habermas, Dzia³anie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, t³um. W. Lipnik,
Warszawa 2004, s. 30.
91
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 116.
92
Tam¿e.
93
Tam¿e.
94
Tam¿e.
95
Tam¿e.
96
Tam¿e, s. 123.
97
Tam¿e, s. 116.
98
Tam¿e, s. 118.
99
Tam¿e, s. 117.
100
Lub inaczej Heideggerowskiego wrzucenia w wiat; G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 118.
101
Tam¿e.
102
J. Habermas, Dzia³anie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, s. 27.
103
Skojarzone przez Habermasa z eksplikacj¹ pojêcia rozumu komunikacyjnego: J. Habermas, Dzia³anie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, s. 8-9.
104
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 117.
105
Por. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesnoci, t³um. M. £ukasiewicz, Kraków
2007. J. Kmita, Pos³owie. Racjonalnoæ «uwolniona od hipoteki metafizycznej», w: J. Habermas,
Dzia³anie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, s. 87-92.
106
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 118.
107
Tam¿e, s. 116.
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ci108, ujmowanej wci¹¿ w kategoriach kartezjañskiej samoprzejrzystoci109,
rzutowanej na plan spo³eczny110, postulowana przez Vattima etyka interpretacji musi uznaæ dystans dziel¹cy j¹ od etyki komunikacji111. …Te pozosta³oci
ahistoryzmu sprawiaj¹, ¿e etyki komunikacji nie mo¿na uwa¿aæ za w³aciwy
rezultat moralnego powo³ania hermeneutyki112. …Jedynie zachowuj¹c wiernoæ historycznoci, hermeneutyka mo¿e sprostaæ swemu powo³aniu etycznemu113. …Bez wzglêdu na to, jak paradoksalne mo¿e siê to wydawaæ, etyka
komunikacji nie zawiera ¿adnej wystarczaj¹cej podstawy moralnoci114.
…To, co w odró¿nieniu od etyki interpretacji proponujê nazwaæ etyk¹ komunikacji, ca³kowicie miecie siê w perspektywie nadal zdominowanej przez
metafizyczno-transcendentalny przes¹d i rozumiej¹cej historycznoæ  przynajmniej z punktu widzenia hermeneutyki  w sposób niedostatecznie radykalny115.
S³abe ostrze Vattimowskiej krytyki wymierzone jest tak¿e w Rorty’ego
projekt „etyki redeskrypcji”116, która  podobnie jak to ma miejsce w przypadku s³abego wariantu Habermasowskiego projektu transcendentalnego,
pomimo krytycznego doñ ustosunkowania117  ostatecznie sprzeniewierza siê
lub co najmniej pozostaje nie doæ konsekwentna wobec swojego niszczycielskiego”118, to jest kontrmetafizycznego powo³ania. Dopóki Rorty, niesiony na fali zwrotu hermeneutyczno-etycznego, kontestuje dziedzictwo epistemologicznie zorientowanej filozofii119, nazywaj¹c j¹ wprost fundamentalizmem
epistemologicznym120, który, w jego pojêciu, jest figuracj¹ metafizycznego121
pragnienia przymusu i konfrontacji122, nastawionego na poszukiwanie funTam¿e, s. 116-117.
Tam¿e, s. 117.
110
Tam¿e.
111
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 117.
112
Tam¿e, s. 118.
113
Tam¿e, s. 118-119.
114
Tam¿e, s. 124.
115
Tam¿e, s. 114.
116
Zob. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 296-298.
117
Richard Rorty stwierdza otwarcie, potwierdzaj¹c werdykt Vattima: Wed³ug mnie próby
wypracowania «uniwersalnej pragmatyki» czy «hermeneutyki transcendentalnej» s¹ bardzo podejrzane, zdaj¹ siê bowiem obiecywaæ to w³anie, czego wed³ug Sartrea nigdy mieæ nie bêdziemy 
ujêcie wolnoci jako przyrody. R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, t³um. M. Szczubia³ka,
Warszawa 1994, s. 337. Zob. tak¿e: M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 296.
118
R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, s. 328.
119
Tam¿e, s. 281. Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, cz. 3, rozdz. IX, s. 138-139.
120
R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, s. 281.
121
Tam¿e, s. 341.
122
Tam¿e, s. 281.
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damentu, któremu mo¿na bez reszty zaufaæ, zasad, których nie wolno przekroczyæ, przedmiotów, które same siê narzucaj¹, przedstawieñ, którym nie
mo¿na siê oprzeæ123; dopóty pozostaje filozofem pobocznym, peryferyjnym, buduj¹cym124, s³abym w sensie Vattimowskim. Pozostaje nim tak¿e
wówczas, kiedy puste miejsce po zdekonstruowanej filozofii systematycznej, przyjmuj¹cej postaæ odkrywaj¹cej obiektywn¹ prawdê125 teorii poznania126, proponuje wype³niæ filozofi¹ buduj¹c¹, która prawdê podporz¹dkowuje zbudowaniu127, wchodz¹c wyranie w kompetencje etyki, maj¹c do
za³atwienia okrelone  jak powie Szahaj  interesy aksjologiczne”128. Naczelnym zadaniem filozofii buduj¹cej jest ci¹g³e podtrzymywanie konwersacji129 przez tworzenie nowych s³owników i redeskrypcjê starych130, poprzez wci¹¿ nowe i dalsze reinterpretacje wiata131, albowiem tworzenie
nowych obrazów samego siebie jest najdoniolejsz¹ zdolnoci¹ cz³owieka132.
W przekonaniu Rorty’ego tylko ten stan ci¹g³ej transformacji kultury
pozwala jednostkom na swobodne kreowanie siebie133, z poszanowaniem dla
nadrzêdnej wartoci humanizmu, jak¹ jest wolnoæ134. Wy³aniaj¹cy siê st¹d
etyczny imperatyw walki o w³asne indywiduum, subiektywnoæ135, quasi-artystyczn¹ autokreacjê, nara¿a redeskryptywn¹ (w tym sensie hermeneutyczn¹)
etykê Rortyego na zarzut, albo co najmniej podejrzenie, zbyt mocnego subiektywizmu136, ci¹¿¹cego ostatecznie ku mocnemu (negatywnemu) nihilizmowi, któremu towarzyszy intencja destrukcji zuniwersalizowanych wartoci137. Pod adresem Rortyego Vattimo wysuwa tak¿e szereg dalszych w¹tpliwoci raczej, jak s¹dzê, ani¿eli twardych zarzutów. Podejrzliwoæ w³oskiego
hermeneuty budzi, nadmierne u Rortyego, akcentowanie nowoci, oryginalTam¿e.
Tam¿e, s. 324-345.
125
Tam¿e, s. 329.
126
Tam¿e, s. 324-331.
127
Tam¿e, s. 331.
128
A. Szahaj, Ironia i mi³oæ. Neopragmatyzm Richarda Rortyego w kontekcie sporu o postmodernizm, Wroc³aw 2002, s. 69.
129
R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, s. 331, 334-335.
130
A. Szahaj, Ironia i mi³oæ , s. 67.
131
R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, s. 335.
132
Tam¿e, s. 318.
133
A. Szahaj, Ironia i mi³oæ , s. 67.
134
Tam¿e, s. 69.
135
M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 296.
136
Taki zarzut wobec Rorty’ego, obok Vattima, przedstawia tak¿e Georgia Warnke. Zob.
G. Warnke, Gadamer. Hermeneutics, Tradition and Reason, Stanford 1987, s. 146.
137
M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 298.
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noci, autoafirmatywnoci i autokreacji138, które z wyra¿anego przez Rortyego szacunku dla przesz³oci czyni li tylko werbaln¹ deklaracjê, odrywaj¹c tym
samym koncepcjê Rortyego od kluczowego dla dyskursu hermeneutycznego
problemu kontynuacji139, który najpe³niej, choæ nie bez wad, doszed³ do
g³osu w hermeneutycznej filozofii Gadamera. Vattima nie przekonuje tak¿e
Rortyañska, jak j¹ nazywa, witalistyczna celebracja kreatywnoci140, która ma
byæ jedynym uzasadnieniem dla nieprzerwanego podtrzymywania konwersacji. Przedmiotem zastrze¿eñ w³oskiego filozofa staje siê równie¿, obecna
u Rortyego, romantyczna filozofia kreatywnego geniuszu141, z charakterystycznym dla niej niedoszacowaniem perspektywy historycznej. Zdaniem
Vattima mo¿na w tym upatrywaæ znamion wysublimowanego powrotu do
metafizyki142. Najpowa¿niejszy zarzut, jaki Vattimo stawia Rorty’emu, dotyczy kwestii: Czy lekcewa¿¹cy stosunek do prawdy, sytuacja, w której siê  jak
chce Rorty  ignoruje odmiennoæ wyznania religijnego, klasy spo³ecznej,
podzia³y rasowe i ró¿nice filozoficzne143, nie prowadzi w koñcu do mierci
komunikacji?144
Rozpatrzenie wszystkich tych kwestii, jak równie¿ zasadnoci Vattimowskiej interpretacji Rortyego, pozostawiaj¹cej wiele w¹tpliwoci i podejrzeñ
o pos³ugiwanie siê w niej schematycznymi uproszczeniami, przekracza ramy
tego artyku³u, ka¿¹c poprzestaæ jedynie na ich zaanonsowaniu.
***
W opinii w³oskiego nihilisty, na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e jedyn¹
etyk¹, która konsekwentnie, choæ mo¿e nazbyt mocno, artyku³uje kontrmetafizyczny wektor hermeneutyki145, jest Gadamerowska etyka kontynuacji146.
Podjêta przez Gadamera w Prawdzie i metodzie „krytyka estetyzmu”147,
a konkretnie krytyka abstrakcji wiadomoci estetycznej148, w której manifeTam¿e, s. 297. Por. R. Rorty, Filozofia a zwierciad³o natury, s. 320.
Tam¿e, s. 297.
140
Podajê za: M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 297.
141
Tam¿e.
142
Tam¿e.
143
R. Rorty, Etyka zasad a etyka wra¿liwoci, t³um. D. Abriszewska, Teksty drugie 2002,
nr 1-2, s. 61.
144
M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 298.
145
Por. P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków 2004, s. 420.
146
Chodzi, rzecz jasna, o kontynuacjê tradycji. Por. H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys
hermeneutyki filozoficznej, t³um. B. Baran, Warszawa 2007, s. 389.
147
M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 298.
148
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 153-154.
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stuje siê hermeneutyczny nihilizm149 z charakterystycznymi dla niego momentami „dyskontynuacji” i „ahistorycznym subiektywizmem”150, mia³a na
celu wykazaæ151, ¿e Rozumienie nale¿y pojmowaæ nie tyle jako dzia³anie subiektywnoci, ile jako wejcie w proces przekazu tradycji, w którym przesz³oæ
i teraniejszoæ s¹ stale zaporedniczane152. Eksponowany przez Gadamera
hermeneutyczny warunek przynale¿noci [rozumienia – przyp. P.D.] do jakiej
tradycji153 k³adzie nacisk na kontynuacjê  zakorzenienie w tradycji154, przywrócenie wartoci pojêciu autorytetu155 i klasycznoci156. Te trzy elementy,
wziête razem, tworz¹ ideowo-normatywne zaplecze Gadamerowskiej etyki
kontynuacji. W orbicie jej zainteresowania znajduj¹ siê kwestie temporalnej
skoñczonoci157 oraz zakotwiczenia w tradycji wci¹¿ otwartego hermeneutycznego procesu rozumienia158, które nie potrafi dostarczyæ pe³nej prawdy
w postaci konkluzywnego poznania tego, czego dowiadcza. Nie dokonuje siê
tu ¿aden prosty postêp ani ostateczne wyczerpanie tego, co [interpretandum
– przyp. P.D.] zawiera159.
Ponadto, etyka kontynuacji wskazuje i uwra¿liwia na normatywn¹ autorytatywnoæ wyk³adanego tekstu160. Integralnoæ indywidualnego ludzkiego
dowiadczenia konstytuuje siê tylko w odniesieniu do logosu-wspólnej wiadomoci  panuj¹cego substratu wspólnych wartoci ¿ywej historycznej spo³ecznoci, znajduj¹cych wyraz w jej jêzyku161. Dodatkowo Gadamer stara siê
Tam¿e, s. 149-150. Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, cz. 3, rozdz. VII, s. 112.
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 152; 156. M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 298.
151
Historycznie znacz¹cy charakter dowiadczenia estetycznego . G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, cz. 3, rozdz. VII, s. 103-104.
152
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 400.
153
Tam¿e.
154
H.-G. Gadamer, Cz³owiek i jêzyk, t³um. K. Michalski, w: tego¿, Rozum, s³owo, dzieje, t³um.
M. £ukasiewicz i K. Michalski, Warszawa 2000, s. 52-62. Zob. tak¿e: P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji…, cz. III, rozdz. II: Tradycja, s. 289-318; P. Dybel, Problem dziejowoci rozumienia w hermeneutyce Gadamera (na przyk³adzie pojêcia tradycji), w: red. A. Przy³êbski, Uniwersalny wymiar hermeneutyki, Poznañ 1997, s. 37-45.
155
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 382-392. Zob. tak¿e: P. Dybel, Granice rozumienia
i interpretacji…, cz. III, rozdz. III: Autorytet i «za³o¿enie doskona³oci», s. 319-337.
156
M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 298. Por.
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 392-400. Zob. tak¿e: G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci,
cz. 3, rozdz. VII, s. 114.
157
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 156.
158
Tam¿e, s. 155.
159
Tam¿e, s. 156-157.
160
M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 299.
161
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 113. Por. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…,
s. 159.
149
150

B£AHE HORYZONTY VATTIMOWSKIEJ ETYKI INTERPRETACJI

153

podkrelaæ dialogiczny wymiar zmediatyzowanych jêzykowo relacji miêdzyosobowych, konstatuj¹c, ¿e: Jêzyk jest rzeczywisty w rozmowie…162. Rozmowa to proces porozumienia163. Z rozmowy wy³ania siê wspólny aspekt tego,
o czym mowa. Rozmowa ca³kowicie przekszta³ca oba pogl¹dy. Dopiero
taka wspólnota, która tak bardzo jest wspólna, ¿e nie istnieje ju¿ mój lub twój
pogl¹d, lecz tylko wspólna wyk³adnia wiata, umo¿liwia spo³eczn¹ etykê
i solidarnoæ164 [pogr. P.D.].
Vattimo, pe³en nieskrywanej rewerencji dla zajmowanego przez swojego
mistrza165 stanowiska, dostrzega w nim jednak nurtuj¹c¹ problematycznoæ,
zwi¹zan¹ z nazbyt mocnym naciskiem po³o¿onym na respekt dla tradycji,
implikuj¹cy zobowi¹zanie do jej kontynuacji. Vattimo boi siê, ¿e klasycyzm
(resp. konserwatyzm) Gadamera niesie ze sob¹ zagro¿enie odrzucenia pluralizmu i mylenie kryptometafizyczne; je¿eli na przyk³ad, interpretator zakorzeniony w okrelonej tradycji, przyzna jej autorytatywnoæ, wówczas doprowadziæ mo¿e nie tylko do zak³ócenia, ale wrêcz do zahamowania dialogu166.
W obliczu groby osuniêcia siê wszystkich trzech projektów etyki (komunikacji, redeskrypcji i kontynuacji) w metafizyczn¹ otch³añ w³oski filozof rekomenduje w³asne podejcie, polegaj¹ce na ich radykalizacji w duchu w³asnego, s³abego resp. „pozytywnego” nihilizmu. Etyka interpretacji staje siê mo¿liwa dopiero z chwil¹, kiedy hermeneutyka rozpozna w³asne nihilistyczne
przeznaczenie167, toruj¹ce drogê etyce168. Transformacja hermeneutyki jako teorii interpretacji w hermeneutykê jako filozofiê praktyczn¹169 mo¿e siê dokonaæ
jedynie wraz z uto¿samieniem siê hermeneutyki ze swym pochodzeniem oraz
przeznaczeniem170, które jej przynale¿y171; to jest jedynie wówczas, gdy pojmie
w³asn¹ nihilistyczn¹ konstytucjê172. Jeli b³aha” i s³aba hermeneutyczna
teza rozpozna sw¹ przynale¿noæ i nie bêdzie wystêpowaæ w przebraniu metafizycznego opisu, dostrze¿e swe przeznaczenie (swe pochodzenie) i stanie siê
zdolna do dokonywania wyborów, a wiêc do moralnoci173 [pogr. P.D.].
H.-G. Gadamer, Cz³owiek i jêzyk, s. 160.
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 521.
164
H.-G. Gadamer, Jêzyk i rozumienie, t³um. B. Sierocka, w: tego¿, Jêzyk i rozumienie, t³um.
P. Dehnel i B. Sierocka, Warszawa 2003, s. 10.
165
Z biografii Vattimo wiadomo, ¿e by³ uczniem Gadamera.
166
M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokó³ Gianni Vattimo), s. 300.
167
G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, s. 123.
168
Tam¿e, s. 123.
169
Tam¿e, s. 111.
170
Tam¿e, s. 125.
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Nihilizm kierowanej powo³aniem etycznym174 hermeneutyki pochodzi
z wnêtrza epoki koñca metafizyki”175, która jako taka jest w³anie epok¹
nihilizmu176. W zwi¹zku z tym wykroczenie poza mylenie metafizyczne,
opór wobec metafizyki, staje siê, w istocie, jej kontynuacj¹ albo raczej ukonsekwentnieniem: nie mo¿e ono byæ ani prost¹ negacj¹ (odrzuceniem), ani
translacj¹ (przeformu³owaniem), ani anihilacj¹ (zniesieniem). Nawet zabieg
os³abiania nie jest tu zgo³a najszczêliwszy resp. najefektywniejszy, bowiem
zawsze trzeba siê liczyæ z ewentualnoci¹, ¿e nawet w wyniku najkonsekwentniej i najskuteczniej przeprowadzonej procedury nihilistycznego os³abiania (rozpraszania) dyskursu metafizycznego, mo¿e siê  jako efekt uboczny  pojawiæ wytr¹cony osad, pozosta³oæ, któr¹ trzeba by  chc¹c i jej siê
ostatecznie pozbyæ  poddawaæ dalszej obróbce b³ahej relatywizacji”177, i tak
w³aciwie bez koñca. Jak siê wydaje, postulowana przez Vattima procedura
rozcieñczania, domagaj¹ca siê równie¿ dla samej siebie neurotycznego, nieskoñczonego os³abiania  nihilizacji, rodzi podejrzenie, albo wrêcz grobê
regressus ad infinitum, chyba ¿e ów regressus potraktuje jako przejaw  pozosta³oæ metafizycznego dominium, albo wcale siê nim nie przejmie, zak³adaj¹c go jako w³asn¹ koniecznoæ.
Postulowana przez Vattima „hermen-e/u/tyka” ma u swych podstaw ontologiê redukcji i odci¹¿enia lub innymi s³owy  rozproszenia178. Tak sprofilowana etyka nie mo¿e sobie rociæ pretensji do stanowienia, ani te¿ sama nie
posiada funduj¹cej j¹ podstawy, autorytetu i w³adzy zwierzchniej179. W etyce
tej zbiegaj¹ siê i uzyskuj¹ wyran¹ formê ró¿norodne Schopenhauerowskie
elementy obecne w moralnych nakazach naszego wieku: eksperymentalizm
pónego Nietzschego, dla którego Nadcz³owiek to w istocie cz³owiek bardziej umiarkowany, a nawet artysta, ceni¹cy bardziej eksperymentowanie ni¿
zachowanie siebie; a tak¿e wyniki dialektyki negatywnej Adorna Ale pobrzmiewa w niej tak¿e echo starej Sokratejskiej nauki, g³os dajmoniona, który odzywa siê tylko po to, by powstrzymaæ i powiedzieæ nie180 [pogr. P.D.].
Maj¹c wiadomoæ niewyczerpania tematu, nadaje siê on bowiem do
znacznie wiêkszej i powa¿niejszej rozprawy, chcia³bym na koniec, po vatti174
175
176
177
178
179
180
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Tam¿e.
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Tam¿e, s.
Tam¿e, s.
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mowsku niczego z góry nie przes¹dzaj¹c, ani te¿ nie dekretuj¹c ¿adnych wyroków, pog³êbiæ wynikaj¹cy z jego niewyczerpania niedosyt, stawiaj¹c jako
otwarte, oczekuj¹ce na rozwiniêcie, kwestie181, które zdaje siê implikowaæ
stanowisko w³oskiego teoretyka s³abej myli. Czy trzeba by³o w hermeneutyce czekaæ a¿ do Vattima, ¿eby otworzyæ j¹ na etykê? Jak to siê sta³o, ¿e
pomimo ekspansywnej obecnoci hermeneutyki w filozofii, filozofia moralna
 jak siê wydaje  pozosta³a przez ni¹ nietkniêta, jak gdyby nie dostrzegaj¹c
jej walorów? Czy przysz³oæ etyki nie nale¿y do hermeneutyki? Co nale¿y lub
powinno nale¿eæ do charakterystyki hermeneutyki ujêtej jako etyka? Czy etyka hermeneutyczna z koniecznoci przybraæ musi, jak siê tego domaga Vattimo, postaæ etyki nihilistycznej (meta-metafizycznej)?
SUMMARY
Vattimo is an author of so-called radicalized hermeneutics. In it he refers creatively to the
counter-metaphysical nihilism of Nietzsche and Heidegger. He is accompanied by an intention of
radicalization (weakening) both these positions with hope for clearing them of the remains of
metaphysical thinking. The nihilistic accomplishment of hermeneutics Vattimo combines with its
transition to the ethical position. However he polemizes with approaches, which develop “an ethical
vocation” of hermeneutics either in the direction of the ethics of communication (like Habermas),
or in the direction of the ethics of redescription (like Rorty), or in the direction of the ethics of
continuation (like Gadamer). In their place Vattimo suggests the ethics of interpretation, which is
rather ethics of goods than ethics of obligations. It is a kind of a retrospective (historical),
pluralistic, relativistic ethics with a preference for the value of freedom.

Key words:
hermeneutic philosophy, postmodern hermeneutics, radicalized hermeneutics, Nietzchean-Heideggerian nihilism, accomplished nihilism, hermeneutic ethics, ethics of mercy,
ethics of interpretation, “weak ethics”, nihilistic ethics, pragmatic-social-democratic dialogue,
ethics of communication, ethics of redescription, ethics of continuation
Niektóre z nich nasunê³y mi siê po burzliwych dyskusjach z dr. Marcinem T. Zdrenk¹, któremu, w znacznej mierze, zawdziêczam ten trop mylenia. Marcinie  dziêkujê i ponawiam gotowoæ przyst¹pienia do wspólnych studiów nad projektem etyki hermeneutycznej.
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Recenzje

Benny Lévy, Lévinas: Dieu et la
philosophie, Lagrasse 2009, Verdier
poche, s. 473.
W 2009 roku w wydawnictwie Verdier, w ramach serii kieszonkowej
„Vierdier poche, ukaza³a siê ksi¹¿ka
autorstwa zmar³ego kilka lat temu znanego pisarza i filozofa francuskiego
Benny’ego Lévy’ego, zatytu³owana
Lévinas: Dieu et la philosophie.
Éditions Verdier  bo tak dok³adnie
nazywa siê to znane ju¿ we Francji wydawnictwo  powsta³o stosunkowo niedawno, bo w 1979 roku, w miasteczku
Lagrasse, w Langwedocji (departament
Aude). Publikuje ono dzie³a z dziedziny literatury piêknej, sztuki, architektury, nauk humanistycznych, filozofii
i duchowoci. Rozwinê³o siê dziêki za³o¿onej przez Charlesa Mopsika kolekcji
Les Dix Paroles (Dziesiêæ s³ów),
zwieraj¹cej teksty nale¿¹ce do tradycji
¿ydowskiej. W maju 2007 roku w Éditions Verdier ukaza³a siê pierwsza pozycja w ramach serii kieszonkowej
Verdier poche, do której nale¿y tak-

¿e recenzowana ksi¹¿ka Benny’ego
Lévy’ego.
Kim by³ Benny Lévy? W jakiej
mierze nale¿a³ do jeli nie pierwszoplanowych, to na pewno g³onych wiadków drugiej po³owy XX wieku  i to
ju¿ wydaje siê byæ dostatecznym powodem, by przybli¿yæ jego postaæ polskim czytelnikom, zanim siê przejdzie
do samego omówienia jego ksi¹¿ki.
Benny Lévy urodzi³ siê dnia 28
sierpnia 1945 roku w Kairze, w rodzinie egipskich ¯ydów. W wieku jedenastu lat wraz z rodzicami opuci³ Egipt,
w roku 1965 zosta³ studentem s³ynnej
paryskiej l’Ecole normale supérieure,
gdzie spotka³ miêdzy innymi Louisa
Althussera (1918–1990), marksistê,
cz³onka Francuskiej Partii Komunistycznej, który wywar³ na niego wielki
wp³yw. Lévy zaanga¿owa³ siê najpierw
w Uniê Studentów Komunistycznych
(UEC), a nastêpnie w Uniê M³odzie¿y
Komunistycznej Marksistowsko-Leninowskiej (UJC ml), która mia³a orientacjê maoistowsk¹. Po wypadkach
Maja68 w Pary¿u grupa ta za³o¿y³a
now¹ partiê pod nazw¹ Lewica Prole-
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tariacka (GP). Benny Lévy, pseud.
Pierre Victor, nale¿a³ do jej g³ównych
przywódców. Organem GP by³ dziennik „La cause du peuple” (Sprawa Ludu). W roku 1970 dzia³alnoæ GP,
w tym tak¿e dalsze wydawanie „La
cause du peuple”, zosta³a zakazana
przez w³adze francuskie, a sam Lévy
zacz¹³ siê ukrywaæ, pozostaj¹c nadal
zawodowym rewolucjonist¹. W tym
czasie popar³ projekt za³o¿enie innego
pisma  „Libération” (Wyzwolenie) 
w którym cz³onkowie zakazanej GP
stanowili wiêkszoæ, choæ on osobicie
nie wszed³ do jego zarz¹du. Zamkniêcie pisma „La cause du peuple” sta³o
siê dla Benny’ego Lévy’ego okazj¹ do
pierwszego spotkania z Jeanem Paulem
Sartre’em, który protestowa³ przeciwko
tej decyzji w³adz. W 1973 roku Lévy
zosta³ osobistym sekretarzem Sartrea
i pozosta³ nim a¿ do jego mierci, czyli
do 1980 roku. Dziêki interwencji Sartrea u prezydenta Giscarda dEstaing
otrzyma³ obywatelstwo francuskie
i móg³ wyjæ z ukrycia. Po latach,
w ksi¹¿ce Le Livre et les livres z 2003
roku, Lévy wyzna³: Sartre by³ dla mnie
nie tylko ojcem, lecz tak¿e starszym
bratem Dla mnie jedynym wielkim
by³ Sartre. Siêgaj¹c w 1978 roku po
dzie³a Emmanuela Levinasa, odkry³
w sobie ducha ¿ydowskiego. Zacz¹³
uczyæ siê jêzyka hebrajskiego i podj¹³
studia talmudyczne w Strasburgu. Zbli¿ywszy siê do Charlesa Mopsika,
znawcy ¿ydowskiej Kaba³y, od 1979
roku sta³ siê doradc¹ kolekcji Les Dix
Paroles wydawnictwa Verdier. W ten
sposób w jego ¿yciu dokona³ siê prawdziwy prze³om, typowy dla niektórych
przedstawicieli jego generacji, którzy
zaczêli od Czerwonej ksi¹¿eczki Mao

Tse-Tunga, a skoñczyli na uznaniu
i podporz¹dkowaniu siê wobec ¿ydowskiej Micwy. W roku 1985 Lévy otrzyma³ na Sorbonie doktorat z historii
filozofii na podstawie rozprawy
o zwi¹zkach Filona z Aleksandrii z rabinizmem faryzejskim. W latach 1989–
1993 by³ profesorem kontraktowym na
Uniwersytecie w Tours, a w latach
1993–1997 wyk³adowc¹ na Uniwersytecie Paris VII. W 1997 roku wyemigrowa³ do Izraela, gdzie w Jerozolimie
wraz z Alainem Finkielkrautem i Bernardem Henrim Lévym za³o¿y³ Instytut
Badañ Levinasowskich, którym kierowa³ do swojej mierci, czyli do dnia 15
padziernika 2003 roku. Opublikowa³:
s³ynny wywiad z J. P. Sartre’em L’espoir, maintenant, przeciwko publikacji
którego protestowa³a Simone de Beauvoir (1980)1, Le nom de l’homme. Dialogue avec Sartre (1984), Le Logos et
la lettre. Philon d’Alexandrie en regard
des pharisiens (1988), Visage continu.
La pensée du retour chez Emmanuel
Lévinas (1998), Le meurtre du pasteur.
Critique de la vision politique du monde (2002), Etre juif. Etude lévinassienne (2003); pomiertnie opublikowano:
La confusion des temps (2004), La
cérémonie de la naissance (2005), Cahiers d’études lévinassiennnes. Benny
Lévy (2005), Le Livre et les livres. En-

1
Por. szerzej na ten temat: M. Jêdraszewski, Odwaga filozofów. O filozoficznym testamencie Jean-Paul Sartre’a, „W drodze” 16
(1988) n. 5, s. 75-84; ten¿e: Dzisiaj za³amujesz sw¹ myl. O ostatnim filozoficznym pos³aniu Jean-Paul Sartrea, W drodze 18 (1990)
n. 4, s. 19-25; ten¿e, Trudny ateizm Sartre’a,
Przegl¹d Filozoficzny  Nowa Seria 14
(2005), n. 4, s. 213-230.
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tretiens sur la laïcité, razem z Alainem
Finkielkrautem (2006), Pouvoir et liberté (2007).
Ksi¹¿ka Benny’ego Lévy’ego, zatytu³owana Lévinas: Dieu et la philosophie, jest zapisem dwudziestu trzech
spotkañ o charakterze seminaryjnym,
które Lévy przeprowadzi³ miêdzy 27
listopada 1996 roku a 9 lipca 1997 roku
w Jerozolimie. Jak wynika z „Avantpropos, autorstwa wdowy po nim, Léo
Lévy, korzystaj¹c z zapisów magnetofonowych tych seminariów oraz ze
streszczeñ, poczynionych przez jedn¹
z ich uczestniczek, postanowi³a ca³y
materia³ wydaæ w formie ksi¹¿ki. Stara³a siê przy tym zachowaæ mo¿liwie
wiernie oryginalny kszta³t s³owa mówionego, którego prawdziwym mistrzem by³ jej zmar³y m¹¿2. St¹d
w opublikowanym przez ni¹ dziele pojawiaj¹ siê tak¿e pytania, jakie w trakcie seminariów studenci stawiali prowadz¹cemu je, a tak¿e bezporednie
odpowiedzi, jakich on im udziela³.
Wszystko to sprawia, ¿e ksi¹¿ka Lévinas: Dieu et la philosophie jest niezwyk³ym wiadectwem wspólnych  profe2
Benny Lévy s³yn¹³ z tego ju¿ w czasach,
gdy by³ jednym z przywódców GP. Znany pisarz i eseista francuski Olivier Rolin (1947- )
tak oto przestawi³ go w ksi¹¿ce Tigre en papier pod imieniem Gedeona: „Gedeon móg³
mówiæ przez godzinê, nie korzystaj¹c z notatek, bez najmniejszego wahania, nie pope³niaj¹c najmniejszego b³êdu w sk³adni. Jego równy g³os, którego nie pogarsza³a ¿adna zmiana
tonu, rytmu, ¿aden lapsus ani te¿ ¿aden ¿art,
co oczywiste, mia³ dos³ownie moc hipnotyczn¹. ( ) W chwili, gdy zamilk³, najbardziej
skomplikowane sytuacje wydawa³y siê nagle
prostymi, wietliste drogi otwiera³y siê w zarolach wiata, ka¿dy wiedzia³, co pozostawa³o mu do zrobienia”.

sora i studentów  poszukiwañ prawdy
o filozofii Levinasa i niekiedy prawdziwie zawi³ych drogach, jakimi pod¹¿a³a
jego myl. Lektura jej jest tak fascynuj¹ca  zarówno co do treci, jak i co do
formy  ¿e chcia³oby siê przeczytaæ
jeszcze co podobnego. Na szczêcie,
jak dowiadujemy siê z przedmowy do
tej ksi¹¿ki, napisanej przez Gillesa Hanusa, s¹ przewidziane publikacje innych wyk³adów i seminariów prowadzonych przez Benny’ego Lévy’ego,
przez co pragnie siê oddaæ ho³d temu
wybitnemu wyk³adowcy i profesorowi.
Tytu³ ksi¹¿ki  a dok³adniej: seminariów, jakie prowadzi³ Benny Lévy od
listopada 1996 roku do lipca 1997 –
jest niezwyk³y. Nawi¹zuje on bowiem
do bardzo wa¿nego w twórczoci Levinasa artyku³u z roku 1975, nosz¹cego
w³anie ten tytu³. Ukaza³ siê on najpierw na ³amach Le Nouveau Commerce, a nastêpnie sta³ siê czêci¹ ksi¹¿ki
De Dieu qui vient à l’idée3. Levinas
podj¹³ w nim problem Boga i filozofii,
kiedy by³ ju¿ na tyle uznanym mylicielem – po opublikowaniu Totalité et
Infini (1961) i Autrement qu’être ou audelà de l’essence (1974)  i¿ móg³ pozwoliæ sobie na to, aby uczyniæ to
otwarcie. W latach piêædziesi¹tych
i szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku, ze
wzglêdu na poprawnoæ polityczn¹
ówczesnych salonów intelektualnych,
zw³aszcza paryskich, by³o to po prostu
niemo¿liwe. St¹d podczas pierwszego
Por. E. Lévinas, Dieu et la philosophie,
„Le Nouveau Commerce” 13 (1975), n. 30-31,
s. 97-128; to¿ w: ten¿e, De Dieu qui vient
à l’idée, Paris 1982, s. 93-127; wyd. pol.: Bóg
i filozofia, w: ten¿e, O Bogu, który nawiedza
myl, t³um. M. Kowalska, Kraków 1994,
s. 113-143.
3
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seminarium w dniu 27 listopada 1996
roku, Benny Lévy, osobisty wiadek
i uczestnik tamtych czasów i wydarzeñ,
mówi³, ¿e Levinas publikowa³ wtedy
swe artyku³y niejako dwutorowo. Kiedy pragn¹³ pisaæ jako wierz¹cy ¿yd,
udawa³ siê do wydawnictwa Albin Michel, które publikowa³o jego drobne
teksty w ramach kolekcji Présence du
judaïsme” (póniej zebra³ je w dwóch
ksi¹¿kowych wydaniach Difficile liberté z 1963 i 1976). Natomiast powa¿niejsze teksty nale¿¹ce do tradycji judaistycznej, zw³aszcza Lectures talmudiques, wydawa³ u Lindona w Editions
de Minuit. Gdy z kolei chodzi³o mu
o publikacjê tekstów cile filozoficznych, udawa³ siê do Fata Morgana,
Vrin czy haskiego Martinus Nijhoff. Te
dwa wiaty  religijny i filozoficzny 
by³y bowiem wobec siebie ca³kowicie
obce. W tamtych bowiem czasach s³owo Bóg zasadniczo nie mia³o prawa
pojawiaæ siê w tekstach filozoficznych
 przynajmniej w przypadku pocz¹tkuj¹cych filozofów. Póniej, gdy Levinas
zdoby³ ju¿ pewien rozg³os, móg³ sobie
pozwalaæ na wiêcej, a mimo to bardzo
d³ugo szuka³ tytu³u dla ksi¹¿ki, która
mia³a ukazaæ siê w paryskim wydawnictwie Vrin. W koñcu omieli³ siê
u¿yæ zakazanego s³owa Bóg. By³a
to wspomniana ju¿ wy¿ej ksi¹¿ka De
Dieu qui vient à l’idée4. Wahania jej
autora staj¹ siê bardziej zrozumia³e
w wietle odnonych komentarzy ze
strony Benny’ego Lévy’ego. Levinas
ci¹gle bowiem bolenie pamiêta³ o tym,
jak po pierwszych sukcesach w Les
Temps Modernes, gdzie najpierw przyPor. Benny Lévy, Lévinas: Dieu et la
philosophie, Lagrasse 2009, s. 14.
4

jêto jego artyku³y La réalité et son
ombre (1948) i La transcendance des
mots (1949), po wys³aniu nastêpnych,
traktuj¹cych o jêzyku jako fundamencie modlitwy, otrzyma³ krótki list od
Mauricea Merleau-Ponty’ego, który
wtedy przewodzi³ czasopismu: Drogi
przyjacielu, pomyli³ pan sklepik5.
Levinas bolenie prze¿ywa³ to odrzucenie, niemniej jednak pozostawa³
wierny jednemu swemu g³êbokiemu
przekonaniu: stwierdzenie, i¿ filozofia
zachodnia jest destrukcj¹ transcendencji (teza z artyku³u Dieu et la philosophie), nie mo¿e prowadziæ do zgodzenia siê na ten stan rzeczy, lecz musi
prowadziæ do ustanowienia prawdziwego pocz¹tku filozofii. Jak mówi³ Benny Lévy, Levinas nigdy nie w¹tpi³ ani
co do Boga, ani co do filozofii. ( )
Nigdy, konstatuj¹c, i¿ filozofia jest fundamentalnie ateistyczna, nie bêdzie
w¹tpi³, ¿e jej sens (kierunek  inne
mo¿liwe t³umaczenie s³owa le sens –
dop. M.J.) jest do-Boga (à-Dieu). Pañstwo wiedz¹, ¿e pod koniec swego ¿ycia
lubi³ on rozrywaæ ladieu [francuskie: ¿egnaj  dop. M.J.] w à-dieu
(do-Boga). Derrida, w chwili swego
hesped (mowy ¿a³obnej), dok³adnie,
niemal co do dnia, rok temu, zatytu³owa³ j¹: A-Dieu Emmanuel6. St¹d zrozumienie tego, ¿e wiêtoæ jest faktem
niekontestowalnym, by³o dla niego pocz¹tkiem filozofii, tym, co racjonalne,
Por. tam¿e, s. 38.
Tam¿e, s. 29. Tytu³ ten zawiera w sobie,
zapewne zamierzon¹ przez Derridê, dwuznacznoæ. Mo¿na go t³umaczyæ jako: Do-Boga, Emmanuelu lub jako: Do-Boga Emmanuela, tzn. Do-Boga, który jest Bogiemz-nami”.
5
6
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tym, co intelligibilne7. St¹d te¿ etyka
by³a dla niego filozofi¹ pierwsz¹.
Z tym zagadnieniem w sposób cis³y
wi¹za³a siê tak¿e, zdaniem Benny’ego Lévy’ego, niezmiernie interesuj¹ca,
choæ bardzo trudna w odbiorze, metodologia Levinasa. Wychodzi³ on bowiem z za³o¿enia, ¿e m¹droci tego, co
teoretyczne, i tego, co biblijne, czyni¹
co wiêcej ni¿ to, ¿e zbiegaj¹ siê ze
sob¹ (wyra¿enie z Alterité et Transcendance). By³ on zatem g³êboko przekonany, ¿e gdy chodzi o Europê i zrozumienie jej kulturowej niezwyk³oci, to
7
Por. tam¿e, s. 29. Por. tak¿e: E. Lévinas,
Philosophie, justice et amour, rozmowa z R.
Fornetem i A. Gomezem z 1982 roku, w: ten¿e, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre,
Paris 1991, s. 127. Warto tutaj dopowiedzieæ
jeszcze jedn¹ rzecz, o której nie wprost mówi³
Benny Lévy, odwo³uj¹c siê do tego tekstu Levinasa. W rozmowie tej Levinas nakreli³ bowiem bardzo wyranie granice, a równoczenie mo¿liw¹ wspó³pracê miêdzy filozofi¹
a Bogiem, stwierdzaj¹c: Zawsze myla³em,
¿e wybór (l’lection) nie jest ¿adnym przywilejem; jest on fundamentaln¹ charakterystyk¹
osoby ludzkiej jako moralnie odpowiedzialnej. W odniesieniu do s³ynnego problemu
«czy cz³owiek jest ujednostkawiany przez materiê czy przez formê?» [nawi¹zanie do problemów zwi¹zanych z arystotelesowsk¹ metafizyk¹ cz³owieka  dop. M.J.], ja g³oszê tezê
o ujednostkawianiu poprzez odpowiedzialnoæ za drugiego. Jest to równie¿ trudne; ca³¹
stronê pocieszaj¹c¹ tej etyki pozostawiam religii.  Czy ³agodnoæ nale¿a³aby do religii?
 To, czego brakuje odpowiedzialnoci jako
zasadzie ujednostkawiania cz³owieka, to, byæ
mo¿e, to, ¿e Bóg pomo¿e panu byæ odpowiedzialnym; to to jest ³agodnoci¹. Lecz by zas³ugiwaæ na pomoc Boga, trzeba czyniæ to, co
trzeba czyniæ bez Jego pomocy. Ja teologicznie nie wchodzê w tê kwestiê. Ja opisujê etykê, to jest cz³owieka jako cz³owieka (c’est
l’humain en tant qu’humain)”. Por. tam¿e,
s. 126-127.

trzeba koniecznie przyj¹æ fakt, i¿ dziedzictwo biblijne implikuje koniecznoæ
dziedzictwa greckiego. To przek³ada³o
siê te¿ na jego sposób patrzenia na filozofiê. Filozofowanie by³o dla niego,
jak siê wyrazi³ w ksi¹¿ce Humanisme
de l’autre homme, najpierw odcyfrowywaniem w palimpsecie ukrytego pisma8. Inaczej mówi¹c, trzeba niejako
zdrapaæ zewnêtrzny, a zatem czasowo
póniejszy tekst znajduj¹cy siê na papirusie lub pergaminie, aby móc dotrzeæ
do tekstu pierwotnego. Zdrapuj¹c zatem tekst filozoficzny, dochodzi siê do
tekstu biblijnego  zgodnie z tym,
czego naucza³ Filon Aleksandryjski:
zdrapcie Platona, a zobaczycie Moj¿esza. Drugim zadaniem filozofa by³a
natomiast  ci¹gle wed³ug Humanisme
de l’autre homme  troska o to, by wyraziæ to, co czyste i niewypowiadalne
(le pur et l’indicible), by to t³umaczyæ
 nawet za cenê pewnej zdrady9. Te
dwa zadania, jakie Levinas stawia³ filozofii, stanowi³y dla niego pewn¹
wewnêtrzn¹ jednoæ, mimo dwóch
przeciwstawnych sobie kierunków filozoficznego postêpowania. Jeli filozofowanie jest odcyfrowywaniem zakrytego pisma, zatem wszêdzie  by powiedzieæ to w sposób szorstki  Biblia,
w ¿ydowskim sensie tego s³owa, Tora
spisana i mówiona, jest pierwszym
i ostatnim s³owem mylenia. Jeli filozofowanie jest t³umaczeniem, przy ryzyku zdrady, tego, co czyste i niewypowiadalne, to znaczy, ¿e pierwsze s³owo,
oczywicie, pochodzi z Biblii  to, co
czyste i niewypowiadalne, co pre-filozofuj¹ce jest biblijne  lecz ¿e ostatnie
Por. E. Levinas: Humanisme de l’autre
homme, Montpellier 1972, s. 96.
9
Por. tam¿e, s. 95.
8
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s³owo nale¿y do filozofii. I Levinas powiedzia³ to wyranie10.

wiêci³ w swych seminariach naprawdê
wiele miejsca.

Okrelaj¹c w ten sposób rozumienie
filozofii przez Levinasa – a przez to
i jego metodologiê  podczas wszystkich seminariów miêdzy listopadem
1996 roku a lipcem 1997 Benny Lévy
w ten w³anie sposób uczy³ swych studentów odczytywania autentycznej myli autora Totalité et Infini i Autrement
qu’être. Teksty Levinasa by³y ci¹gle
odczytywane przez niego nie tylko
w wietle dzie³ innych filozofów,
zw³aszcza Platona, Kartezjusza czy
Sartrea, ale przede wszystkim w wietle Biblii i Talmudu, w tym g³ównie komentarzy talmudycznych autorstwa
samego Levinasa. Tym prawdziwie finezyjnym, a równoczenie fascynuj¹cym analizom Benny’ego Lévy’ego
przywieca³o wyznanie, jakie niewiele
przed swoj¹ mierci¹ uczyni³ Levinas
wobec Derridy: Pan wie, ¿e by okreliæ
to, co robiê, czêsto mówi siê o etyce.
Lecz tym, co mnie koniec koñców interesuje, nie jest etyka, nie jest tylko etyka, lecz wiêty, wiêtoæ wiêtego11.

Na koniec tego omówienia nawi¹¿my jeszcze do recenzji, która ukaza³a
siê na ³amach Le Point dnia 14 maja
2009. Jej autorem jest Bernard-Henri
Lévy, z którym Benny Lévy za³o¿y³
w Jerozolimie Instytut Badañ Levinasowskich. W recenzji tej znalaz³ siê
„spis” wielu pytañ i stwierdzeñ, odnosz¹cych siê do niektórych  sporód
wielu innych  niezmiernie wa¿nych
zagadnieñ, które by³y przedmiotem
prowadzonego przez Benny’ego Lévy’ego seminariów i które sta³y siê treci¹
jego ksi¹¿ki Lévinas: Dieu et la philosophie. Wydaje siê rzecz¹ ze wszech
miar uzasadnion¹, aby ten „spis tutaj
powtórzyæ: Jak mówiæ o Bogu po Nietzschem? Jak dwa wieki po kantowskiej
Krytyce mówiæ o tym w sposób filozoficzny? Logos czy Talmud? Mówiæ po
grecku czy po hebrajsku? A jeli praktyka filozofii by³a przede wszystkim
sztuk¹ palimpsestu? Quid w tym przypadku z zakrytego pisma, które niestrudzenie zeskrobuj¹ filozofowie godni
tego miana? Co to jest d³ug? Dlaczego
wdziêcznoæ, w porz¹dku myli, znaczy
wiêcej ni¿ wiernoæ? Co Levinas zawdziêcza Sartreowi? Sartre Levinasowi? Jak zwróci³ siê on do pewnego
Pierre’a Victora, który nie sta³ siê jeszcze na nowo Bennym Lévym, by sprawiæ, ¿e zaistnia³y wiêzi miêdzy nimi?
Co to znaczy mistrz? Co, w pewnej
myli, inspiruje najbardziej: powi¹zanie jej racji czy jej tchnienie? A jeli
odpowied, jak siê wydaje, brzmi:
tchnienie, to jak nie zakonkludowaæ, ¿e
wielkie doktryny s¹ zawsze, dos³ownie,
dysz¹ce? ¯e lektura jest równie¿ spraw¹ oddychania. ¯e dobra lektura jest

Dlatego te¿ wydaje siê, ¿e lektura
pomiertnej ksi¹¿ki Benny’ego Lévy’ego Lévinas: Dieu et la philosophie powinna staæ siê obowi¹zkow¹ lektur¹
ka¿dego, kto na serio interesuje siê
dzie³ami Emmanuela Levinasa. Bez
niej jego filozofia pozostanie w du¿ej
mierze ci¹gle jeszcze  na wzór palimpsestu  zakryta. Zw³aszcza gdy
chodzi o uchwycenie ewolucji pogl¹dów Levinasa na temat twarzy, któremu to zagadnieniu Benny Lévy poBenny Lévy, Lévinas: Dieu et la philosophie, s. 23.
11
Tam¿e, s. 25.
10
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spraw¹  niech bêdzie, zatem tchnienia
 niech bêdzie, w przypadku przeciwnym  uduszenia siê. ¯e w historii dzie³
nies³usznie uwa¿a siê, i¿ spe³nienia siê,
teksty udane, lady, po których siê zd¹¿a a¿ do koñca i które dochodz¹ do pojêæ dobrze ukszta³towanych  poniewa¿
co najmniej równie interesuj¹cych, bogatych w znaczenia i w potomnoæ, s¹
szkicami, porzuconymi zarysami, pokornym dr¿eniem tekstów, gard³ami,
gdzie one siê d³awi¹, odpadkami, które
myl usuwa z siebie, aby iæ naprzód.
Czym jest twarz: widzialnoci¹ ladów,
czy ladem, który wycofuje siê? Co
chcia³ powiedzieæ Levinas, kiedy wyznawa³ Derridzie: drwiê sobie z etyki,
zale¿y mi tylko na wiêtoci? I [co
chcia³ powiedzieæ, kiedy mówi³] do jednego ze swoich uczniów: ca³a filozofia
wiata mo¿e siê streciæ w jednym
i jedynym zdaniu Pañstwa Platona,
ustalaj¹cym, i¿ Dobro jest poza Bytem?
I co rozumia³ on jeszcze, kiedy wyjania³, ¿e byæ podmiotem znaczy to
oto mnie, w³anie oto mnie, lecz
z ¿arliwoci¹, si³¹, chwa³¹, zmieniaj¹cymi siê wed³ug powiedzeñ (les dires)?
I czy, wyra¿aj¹c siê w ten sposób, nie
odnajdywa³ on w koñcu najbardziej
nieprawdopodobnych ze swych wspó³czesnych: Michela Foucaulta, który
trosce o siebie przeciwstawia³ upodmiotowianie” (la subjectivation), które
by³o ukrytym imieniem podmiotu?
Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci:
ka¿dy, kto wemie do rêki ksi¹¿kê Benny’ego Lévy’ego Lévinas: Dieu et la
philosophie, stanie, byæ mo¿e kolejny
raz w swoim ¿yciu, przed tymi kwestiami i poczuje ich orzewiaj¹c¹ wa¿koæ.
MAREK JÊDRASZEWSKI
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Nicholas Lash, Pytanie o Boga.
wiêtoæ, mowa i milczenie, t³um.
J. Ruszkowski, Poznañ 2009, s. 102.
Nicholas Lash w swojej ksi¹¿ce 
w myl samego tytu³u  koncentruje siê
na problematyce Boga. W jego rozwa¿aniach pojawiaj¹ siê odniesienia do
wszystkich Osób Trójcy wiêtej.
W pewnym sensie to w³anie doktryna
trynitarna stanowi g³ówny przedmiot
analiz zawartych w Pytaniu o Boga.
Jednoczenie jednak refleksja Lasha 
niew¹tpliwie przebiegaj¹ca w horyzoncie wyznaczonym przez tajemnicê Pana
i O¿ywiciela, tajemnicê S³owa i tajemnicê Stwórcy  ma charakter oryginalny i bardziej prowadzi ku tajemnicy,
ni¿ j¹ akademicko eksplikuje. Jak zauwa¿a sam autor w przedmowie, jeden
z ¿yczliwych czytelników rêkopisu wyrazi ¿al, ¿e w³aciwie wcale nie zajmujê siê doktryn¹ trynitarn¹” (s. 5).
Istotnym bowiem znamieniem pracy
filozofa okazuje siê osadzenie analiz
w szerokim tle kulturowym i antropologicznym. Obecne one s¹ na wszystkich etapach rozwa¿añ, które Lash uj¹³
w czterech rozdzia³ach.
Pytanie o Boga dzisiaj (rozdzia³
pierwszy) mo¿na uznaæ za szczególne
wprowadzenie w przedmiot badañ. Tutaj autor nie tylko ods³ania aktualnoæ
refleksji dotycz¹cej Boga, lecz we wnikliwy sposób akcentuje wspó³czesne
nieporozumienia zwi¹zane z t¹ problematyk¹. Eksponuje zw³aszcza specyficzne przesuniêcie jêzykowe skutkuj¹ce
istotn¹ modyfikacj¹ znaczenia terminu
Bóg. O ile, jak mówi Lash, terytorium
ojczystym stosowania wspomnianego
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pojêcia by³ kontekst kultu, o tyle wspó³czenie powszechne sta³o siê u¿ywanie
s³owa bóg w znaczeniu ostatecznego
wyjaniania budowy i funkcjonowania
wszechwiata (s. 17).
Inaczej mówi¹c, pojêcie Boga pozbawione zosta³o rysu intymnego, osobowego i pe³nego pokory wykraczania
ku. Zosta³o ono natomiast wt³oczone
w przestrzeñ szczególnej klasy przedmiotów. Naturaln¹ konsekwencj¹ takiego znaczeniowego przekszta³cenia okazuje siê prozaiczne  podmiotowe 
zdecydowanie, czy klasa bogów jest
zbiorem posiadaj¹cym pewien (jeden
b¹d wiêcej) element, czy te¿ owa klasa jest zbiorem pustym (jak chc¹ ateici). Ów bóg sta³ siê zatem w dzisiejszej kulturze (ewentualnie!) istniej¹c¹ rzecz¹; rzecz¹ wprawdzie bosk¹,
lecz ogo³ocon¹ z tajemnicy  uwik³an¹
w kategoriê przedmiotowoci  wobec
której trudno zaj¹æ postawê pe³n¹ czci,
nawet je¿eli wypowiada siê Wierzê
w Boga. Owo wierzê bowiem jest tylko
stwierdzeniem faktu i fundamentalnie
odcina siê  czêsto zreszt¹ w sposób
niezauwa¿alny przez samego wypowiadaj¹cego te s³owa  od Credere in
Deum w. Augustyna.
Drugi rozdzia³ zatytu³owany Globalizacja i wiêtoæ zdaje siê ods³aniaæ
prawdê o Duchu wiêtym. Ale i na tym
etapie rozwa¿añ Lash unika standardowego wyk³adu, ukazuj¹cego dogmatyczn¹ stronê tajemnicy Trzeciej Osoby. Kontekst bowiem, w którym autor
osadza obecnoæ Ducha wiêtego, wyznaczony jest istotnymi uwagami antropologicznymi.
Wród nich dominuj¹ te, które ukazuj¹ nieusuwaln¹ i wspó³czenie nara-

staj¹c¹ sieæ wzajemnych powi¹zañ
miêdzyludzkich. Lash zauwa¿a, ¿e jeli
wszystko toczy siê jak nale¿y, z czasem
uczymy siê lojalnoci, która ju¿ nie
ogranicza siê do najbli¿szej rodziny,
wioski, plemienia: odkrywamy nasze
uwik³anie w relacje jêzyka, kultury,
profesji z niezliczon¹ liczb¹ innych ludzi, z których wiêkszoci nigdy nie poznamy, ale za których uczymy siê ponosiæ odpowiedzialnoæ (s. 36). W ten
sposób dowiadczenie nieuchronnoci
globalizacji staje siê dowiadczeniem
stanowi¹cym okazjê dotkniêcia tajemnicy Boga, któr¹ tradycja chrzecijañska przywyk³a nazywaæ  Duchem
wiêtym (s. 33).
Globalizacja wszak¿e wprowadza
nas w przestrzeñ relacji, która niejako
z w³asnej istoty stanowi przestrzeñ
daru. Oczywist¹ staje siê konstatacja
o wzajemnym  i koniecznym  obdarowywaniu; obdarowywaniu nie tyle
nawet materialnym, ile obdarowywaniu
kulturowym; obdarowywaniu dokonuj¹cym siê w horyzoncie prawdy. Bowiem prawda jest darem, nigdy w³asnoci¹ czy towarem, i w³anie jako
darem winnimy siê ni¹ dzieliæ (s. 41).
I na takim niejako tle Lash umieszcza
Pana i O¿ywiciela, i osadza dowiadczenie cz³owieka, który wiat uchwytuje w kategorii daru; kategorii nie³atwej
wprawdzie do zauwa¿enia w dzisiejszej
egotycznej i przepe³nionej chciwoci¹
optyce, lecz jedynej, która ods³ania
istotny wymiar tego, co faktycznie istnieje, i stanowiæ mo¿e podstawê budowania ogólnoludzkiej wspólnoty. Na
zadane przez siebie pytanie Jak wygl¹da Bóg?, Lash odpowiada: Bóg wygl¹da
tak jak dzia³anie Ducha wiêtego,
którym, jak wierzymy, On jest: tak jak
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przebaczenie, wyrzeczenie siê przemocy, solidarnoæ z ofiarami, osi¹gniêcie
jednoci w jednym wiecie, do którego
wszyscy nale¿ymy (s. 56).
Po takim zbli¿eniu czytelnika do
Panuj¹cego i O¿ywiaj¹cego autor przechodzi do rozwa¿ania tajemnicy S³owa.
Równie¿ trzeci rozdzia³ wplata
w refleksjê trynitarn¹ kontekst antropologiczny. Wszak¿e autor koncentruje
siê na metaforze nie synostwa, ale
wys³owienia  wypowiedzenia S³owa, którym, jak wierzymy, jest Bóg
(s. 74). Znamienity pod tym wzglêdem
jest tytu³ rozdzia³u Kakofonia i rozmowa, wyranie okrelaj¹cy ramy dowiadczenia ludzkiego, na tle którego
S³owo zyskuje na czytelnoci. Wszak¿e rozmowa  z koniecznoci konstytuuj¹ca relacjê  dokonuje siê pomiêdzy
ludmi. Lash ujawnia swój optymizm,
kiedy konstatuje, ¿e rozmowa miêdzy
istotami ludzkimi jest z zasady mo¿liwa,
a idea globalnej rozmowy  z zasady spójna, poniewa¿ teoria radykalnej
niewspó³miernoci schematów pojêciowych  w odniesieniu do istot, które
rozpoznaj¹ siebie nawzajem za istoty
ludzkie  jest najzwyczajniej pozbawiona sensu (s. 61).
Mo¿liwoæ rozmowy traktuje autor
jako istotny wyraz cz³owieczeñstwa 
bycie cz³owiekiem oznacza bycie zdolnym do mówienia (s. 70)  a jednoczenie ow¹ mo¿liwoæ odnosi niejako do
jeszcze g³êbszej sfery. Twierdzi przecie¿ zarówno, ¿e zdolnoæ mowy wynika ze zdolnoci modlitwy (s. 70), jak
równie¿, i¿ podstawow¹ form¹ mowy
jest modlitwa (s. 72). Zakorzenia zatem
mowê jako tak¹ w modlitewnym odniesieniu do S³owa; odniesieniu, które
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obejmuje umiejêtnoæ s³uchania Boga,
który ci¹gle wypowiada S³owo.
Owo wypowiedzenie pozbawione
jest krzyku i napastliwoci. Jako naznaczone dyskrecj¹ i ³agodnoci¹ wik³a
cz³owieka w odpowiedzialnoæ, która
jest nie tylko odpowiedzialnoci¹ za
drugiego i wobec drugiego, lecz tak¿e
 a mo¿e przede wszystkim  odpowiedzialnoci¹ wobec niekrzycz¹cego Boga. Lash pokazuje cz³owieka jako tego,
który zgodnie z w³asn¹ natur¹ przeznaczony jest do uczestnictwa w owej fundamentalnej rozmowie; rozmowie, której komplementarnymi momentami jest
protest w obliczu cierpienia drugiego
i ws³uchiwanie siê w (czasami dobiegaj¹cy z ciszy  niczym na Golgocie)
g³os Boga. O tym g³osie Lash powie,
¿e Bóg nie mówi wiele, tylko jedno.
Bóg wypowiada jedno S³owo, które jest
Bogiem, i przez wypowiedzenie tego
jednego S³owa wszystko siê staje,
wszystko otrzymuje ¿ycie, kszta³t i historiê, a we w³aciwym czasie  najpe³niejsze wcielenie w dziecku Maryi
(s. 74).
Motyw ciszy pojawia siê tak¿e
w ostatnim rozdziale pracy (Ws³uchuj¹c siê w ciszê), który koncentruje siê
na Bogu jako Stwórcy. Lash wyranie
konstatuje, ¿e wyznanie, i¿ my sami
i wszystko, co istnieje we wszystkich
istniej¹cych wiatach, jestemy nie po
prostu faktami, ale
stworzeniami,
oznacza, moim zdaniem, ¿e musimy nauczyæ siê ws³uchiwaæ w ciszê (s. 83). To
w³anie otaczaj¹ca nas cisza  równie¿
ta p³yn¹ca z g³êbi odleg³ych galaktyk 
pozwala dostrzec prawdê o Stwórcy
i stworzeniu. To w³anie poddaj¹c siê
ciszy, wykraczaj¹c aktywnie w jej naj-
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intymniejszy sens, cz³owiek mo¿e dostrzec w³asn¹ niekoniecznoæ i zdobyæ
siê na pokorê. Bowiem ta ostatnia jest
nieodzowna do ods³oniêcia (w w¹skich
wprawdzie granicach) prawdy o Tajemnicy Stwarzania i o stworzonej rzeczywistoci. Bowiem Bóg nie jest po prostu przyczyn¹; nie jest wyjanieniem
(w kontekcie paradygmatu naukowego). Bóg jest tym, który stwarza. Zwracam uwagê  twierdzi Lash – ¿e mówiê
stwarza, w czasie teraniejszym,
a nie stworzy³ (s. 87). Prawda
o stwarzaniu nie jest to¿sama z prawd¹ o pocz¹tkowym stanie wszechwiata,
podobnie jak prawda o Stworzycielu
nie identyfikuje siê z deistyczn¹ konstatacj¹ o Wielkim Zegarmistrzu. Dostrze¿enie, ¿e rzeczywistoæ w ka¿dym
swym wymiarze jest darem  a proces
obdarowywania istnieniem dokonuje
siê nieustannie  wykracza poza kontekst wyjanienia pocz¹tku.
Autor Pytania o Boga mocno eksponuje koniecznoæ osi¹gniêcia wewnêtrznej dojrza³oci do uchwycenia
prawdy o stworzeniu ex nihilo. Istotn¹
barier¹ jest tutaj osobisty brak akceptacji dla cz³owieczej s³aboci, zale¿noci
i bezbronnoci, jak równie¿  bardziej
b¹d mniej uwiadomione  wyobra¿enie Boga jako potê¿nego stworzenia
i jako tyrana. Obydwa motywy utrudniaj¹ dotkniêcie tajemnicy stworzenia
i prze³amanie redukcjonizmu, którego
semantyczny wyraz odnaleæ mo¿na
w klasycznym zdaniu Laplacea: Ta hipoteza nie jest nam potrzebna (s. 88).
Ws³uchiwanie siê w ciszê, jako warunek dostrze¿enia niekoniecznoci stworzenia, czasami musi przebiegaæ d³ugo.
Wszak¿e ka¿de pokolenie i wrêcz ka¿dy cz³owiek musi znaleæ czas, ¿eby

odkryæ tê prawdê niejako dla siebie 
musi dorosn¹æ (a przynajmniej spróbowaæ dorosn¹æ) do zrozumienia, co to
znaczy byæ stworzonym z niczego; co
to znaczy byæ  od narodzin do mierci
i w ka¿dej najmniejszej cz¹stce swego
jestestwa  absolutnie zale¿nym od tajemnicy, któr¹ nazywamy Bogiem (s. 96).
Wydaje siê, i¿ praca Lasha zas³uguje na wnikliw¹ lekturê. Sam charakter
dyskursu  mocne zarysowanie funkcji
kontekstu antropologicznego i kulturowego, a tak¿e kolejnoæ analiz tycz¹cych poszczególnych Osób Trójcy
wiêtej stanowi pozytywn¹ wartoæ
ksi¹¿ki. Tak¿e merytoryczne uwagi
mog¹ stanowiæ asumpt do refleksji.
Trafnie przecie¿ diagnozuj¹ kondycjê
wspó³czesnego cz³owieka i opisuj¹
jego dowiadczenie w optyce dzisiejszego kulturowego status quo. Przypisujemy boskoæ, przypisujemy wiêtoæ
– pisze Lash – najrozmaitszym ideom
i instytucjom, osobom, miejscom, opowieciom i zwyczajom, które w najgorszym przypadku okazuj¹ siê zgubne dla
nas i dla wiata (s. 49). A w innym
miejscu autor zauwa¿y, ¿e dzi jednak
bogowie, których czcimy, przewa¿nie
nie s¹ przez nas nazywani bogami.
Wiêkszoæ z nas jest politeistami, niekonsekwentnie i ba³amutnie czcz¹c samych siebie, ojczyznê, wolnoæ, seks,
pieni¹dze (s. 18).
Lash nie tylko diagnozuje, lecz równie¿ stara siê wskazaæ na mo¿liwoæ
przezwyciê¿enia nieporozumienia odnonie do natury Boga; nieporozumienia, które nie tylko jawi siê w horyzoncie teologii naturalnej, lecz które odsy³a do antropologicznych róde³. Bo
trudno jest ujrzeæ wielkoæ daru stworzenia, skoro ka¿d¹ formê zale¿noci
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sk³onni jestemy uznawaæ za formê
zniewolenia. Podobnie jak trudno us³yszeæ S³owo, skoro zapominamy, ¿e rozmowa nie jest narzucaniem drugiemu
w³asnego monologu. Lash mo¿liwoæ
powrotu do prawdy o niekoniecznoci
rzeczywistoci, a tak¿e o nieustannym
obdarowywaniu przez Boga i cz³owieczej miêdzyosobowej relacyjnoci, dostrzega w fenomenie przebaczenia. To
w³anie przestrzeñ przebaczenia mo¿e
pomóc w ponownym odkryciu prawdy
o Bogu i cz³owieku wobec Boga. Lash
powie, ¿e przebaczenie to dar w czystej
postaci, wolny od jakiegokolwiek wyrachowania, niepoddaj¹cy siê doranemu
wyjanieniu. I, oczywicie, to w³anie
dowiadczenie przebaczenia jest treci¹
wiadectwa uczniów Jezusa (s. 53).
Przebaczenie, radykalne osobowe
wi¹zanie siê z drugimi, a tak¿e ws³uchiwanie siê w ciszê, mo¿e umo¿liwiæ
wspó³czesnemu cz³owiekowi powrót
do prawdy. Postmodernistyczne kwestionowanie jednego wiata rzeczywistego i mo¿liwoci jednej wielkiej opowieci o tym¿e wiecie Pytanie o Boga
wyranie kontestuje. Wszak¿e wiat
jest opowieciokszta³tny (s. 39). Trzeba
tylko  korelatywnie niejako do w³asnej opowieci  uwa¿nie ws³uchaæ siê
w jego g³os, a tak¿e w sens ciszy dobiegaj¹cej z tego¿ wiata. Owo pokorne ws³uchiwanie siê nie oznacza wcale
biernoci i ucieczki od mylenia i dzia³ania. Wydaje siê, ¿e jego najg³êbszy
sens oddaje sam Lash w podsumowaniu swoich refleksji, kiedy konstatuje:
twierdz¹c, ¿e chrzecijañstwo powinno
byæ swoist¹ szko³¹ ciszy, akademi¹ s³uchania, mam na myli co wrêcz przeciwnego  jestem przekonany, ¿e naszym zadaniem jako chrzecijan jest
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taka wzajemna pomoc, która pozwoli
zdobyæ siê na odwagê milczenia i mieæ
oczy otwarte w ciemnociach wiata.
Ogród Oliwny jest wzorem s³uchania,
którego nam potrzeba. Chrystus ws³uchiwa³ siê w milczenie Ojca, uczniowie
za, niestety, posnêli (s.100).
WALDEMAR KMIECIKOWSKI

Tomá Halík, Cierpliwoæ wobec
Boga. Spotkanie wiary z niewiar¹,
t³um. A. Babuchowski, Kraków
2009, s. 204
Kolejna przet³umaczona na jêzyk
polski ksi¹¿ka czeskiego ksiêdza katolickiego, filozofa, teologa i psychologa
jest swoistego rodzaju form¹ dialogu
z niewierz¹cymi. Autor zauwa¿a i rozpatruje wspólne cechy wiary w Boga
i wiary w Jego nieobecnoæ. Co mo¿e
zaskakiwaæ, g³ówn¹ ró¿nicê pomiêdzy
wiar¹ a ateizmem dostrzega w cierpliwoci. Dostrzega równie¿ podobieñstwo – miêdzy ateizmem, religijnym
fundamentalizmem oraz entuzjazmem
wiary zbyt ³atwej  w szybkim uporaniu
siê z tajemnic¹, Bogiem. Przyczynê
szybkiego, niejednokrotnie triumfalistycznego, a przecie¿ oczywicie iluzorycznego uporania siê z Bogiem Halík
widzi w³anie w braku cierpliwoci.
Przejawami cierpliwoci wobec
Boga, a szczególnie wobec dowiadczenia Jego milczenia i nieobecnoci s¹
wiara, nadzieja i mi³oæ. Wed³ug autora tym, co najbardziej na Boga wskazuje, jest – paradoksalnie – prze¿ycie
Jego nieobecnoci, chocia¿ mo¿e ono
niektórych doprowadziæ do odrzucenia
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wiary. Owa nieobecnoæ, zwana przez
mistyków i filozofów mierci¹ Boga,
Bo¿ym milczeniem lub noc¹ wiary
musi byæ wewnêtrznie przetworzona.
Ateistom w tym dowiadczeniu brakuje w³anie cierpliwoci, dlatego ich
prawda jest niedopowiedziana”. Jednak¿e równie¿ i prawda wiary jest niedopowiedziana do koñca, poniewa¿
Tajemnica do której siê odnosi, w pe³ni
objawi siê na koñcu czasu. To niedopowiedzenie wyrastaj¹ce z pokornego
otwarcia siê na Tajemnicê winno zachêcaæ chrzecijan do korzystania
z krytyki ateistów, która mo¿e pomagaæ
w oczyszczeniu wiary z religijnych
iluzji.
Halík swoje rozwa¿ania odnosi do
ewangelicznej sceny rozmowy Jezusa
z celnikiem Zacheuszem, któr¹ stara siê
odczytaæ w bardzo konkretnym kontekcie wspó³czesnego chrzecijañstwa.
Dzisiejsi Zacheusze wed³ug autora to
ludzie stoj¹cy pomiêdzy, niejako na
styku: pewnych siebie wierz¹cych
i pewnych siebie ateistów. To ludzie
znajduj¹cy siê na obrze¿ach Kocio³a,
maj¹cy wiadomoæ, ¿e jeszcze wiele
musz¹ zmieniæ w swoim ¿yciu i jednoczenie zdaj¹cy sobie sprawê z tego, ¿e
to, co realne i istotne, jest blisko nich.
Dlatego droga Zacheusza prowadzi od
problemu do tajemnicy, st¹d opieraæ siê
musi na stawianiu wci¹¿ nowych pytañ
i przezwyciê¿aniu pokusy zakoñczenia
procesu poszukiwañ. Do istoty wiary
bowiem nale¿y nieustanne poszukiwanie.
Halík zauwa¿a, ¿e istota misji Chrystusa polega³a na poszukiwaniu tych,
którzy s¹ oddaleni od religijnego centrum, w¹tpi¹cy, kontestuj¹cy poszuku-

j¹cy, niejednokrotnie odrzuceni przez
w³adze religijne. Jezus dokona³ istotnych przewartociowañ, w miejsce rytualnych przepisów Prawa stawia wartoæ Jego zdaniem absolutn¹  mi³oæ.
Ta postawa Mistrza z Nazaretu domaga siê ci¹g³ego naladowania przez
Jego wyznawców. Oczywicie zadania
chrzecijan nie wyczerpuje misja wród
dzisiejszych Zacheuszów, sam autor pisze: Czujê odpowiedzialnoæ zarówno
za Zacheuszów, jak i za spo³eczeñstwo,
w którym Koció³ i Zacheusze ¿yj¹ –
i to w jednakowej mierze (s. 85).
Istotnym warunkiem przyjêcia postawy otwartej wobec tych, którzy s¹
poza widzialnymi strukturami Kocio³a, jest umiejêtnoæ spojrzenia na Boga
w³anie z ich pozycji. Tak¹ próbê odczytywania nauki Chrystusa z perspektywy ubogich podjê³a teologia
wyzwolenia. Dzisiejsza, odmienna,
nowa teologia wyzwolenia powinna
prowadziæ do wyzwolenia od pewników w sferze religijnej, od wewnêtrznego triumfalizmu z posiadania monopolu na prawdê, który niekiedy mo¿e
cechowaæ cz³onków Kocio³a. Wa¿nym
równowa¿nikiem inspiruj¹cym zmiany
w takiej postawie powinna byæ g³oszona
przez mistyków wszystkich wieków teologia apofatyczna. Autor na jej podstawie
szkicuje te¿ w ciekawy sposób swoistego
rodzaju apofatyczn¹ eschatologiê jako
przeciwwagê dla pewnej jasnoci tego,
co bêdzie z nami po mierci.
Jako wspó³czesnych przedstawicieli
teologii negatywnej Halík przedstawia
Kierkegaarda i Mertona. W tym kontekcie w bardzo osobisty i wnikliwy
sposób ukazuje odniesienie do Boga
Teresy z Lisieux i Fryderyka Nietzsche-
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go, nazywaj¹c w nieco prowokuj¹cy
sposób te dwie wielkie postacie XIX
wieku duchowym rodzeñstwem. Porównuj¹c ostatnie lata ¿ycia tego rodzeñstwa, autor pisze: Teresa z Lisieux
prze¿y³a swój Wielki Pi¹tek  kiedy
krwotok p³ucny objawi³ prawdê o jej
chorobie i zaczê³y siê lata jej duchowych ciemnoci i prób  niewiele lat
póniej nasta³ Wielki Pi¹tek Nietzschego – owo wydarzenie w Turynie, gdy
filozof rzuci³ siê w obronie koni, które
smaga³ batem wonica. Dla obojga potem, a¿ do ich mierci, nasta³a Wielka
Sobota, ów czas najwiêkszego Bo¿ego
ukrycia, pora, na któr¹ pada cieñ krzy¿a, i kiedy Zmartwychwstanie, aczkolwiek jest blisko, wydaje siê jedynie bezkresn¹ sfer¹ iluzji, niespe³nionych
oczekiwañ. To lata, gdy ob³¹kany Nietzsche podpisuje siê jako ukrzy¿owany
albo Dionizos, a Teresa prze¿ywa noc
nicoci, jada chleb ³ez i nachodz¹
j¹ myli bezbo¿ników” (s. 182-183).
Warto uwa¿nie przeledziæ te fragmenty ksi¹¿ki Halíka, gdy¿ wydaje siê, ¿e
stanowi¹ one osnowê Jego wra¿liwoci
wiary.
Autor nie tylko w sposób gruntowny i miejscami nowatorski opisuje czy
raczej analizuje fenomen wiary, lecz
analogicznie mocuje siê z postaw¹
ateizmu. Co ciekawe, pisze, ¿e: Wiara
i ateizm to dwa punkty widzenia na tê
sama rzeczywistoæ, na Bo¿e ukrycie,
transcendencjê, na nieprzenikalnoæ
Jego tajemnicy; s¹ to dwie mo¿liwe interpretacje tej samej rzeczywistoci,
widziane jedynie z odwrotnej strony
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(s. 58). Przedstawiaj¹c ró¿ne postawy
wiary i niewiary, jasno okrela, które
z tych postaw, po obu stronach, s¹
mu bliskie. W³anie pomiêdzy tymi
skrajnymi bliskociami mo¿e dojæ do
dialogicznego spotkania, co sugeruje
podtytu³ ksi¹¿ki. Po stronie wiary bêdzie to otwartoæ wyrastaj¹ca z pokory
wobec Tajemnicy, od strony ateizmu
bêdzie to rozumienie swojej postawy
w kategorii niedopowiedzianej prawdy, a spoiwem tych postaw jest chêæ
poszukiwania prawdy.
Autor swoje rozwa¿ania na temat
spotkania wiary z niewiar¹ opiera na
postawach konkretnych znanych postaci, co czyni ksi¹¿kê jeszcze bardziej
interesuj¹c¹. Przywo³uje religijne zmagania i myli Paw³a z Tarsu, Simone
Weil, Augustyna, Mistrza Eckharta czy
wspomnianych ju¿  Ma³ej Teresy
i Nietzschego. Odwo³uje siê te¿ do
wielkich dzie³ literatury wiatowej.
Na obrze¿ach g³ównego tematu
podejmuje refleksje o Zmartwychwstaniu, mediach, terroryzmie, wspó³czesnej demokracji i Kociele. Te marginalia mog¹ raziæ pozorn¹ niespójnoci¹ z g³ównym tematem ksi¹¿ki,
jednak istotn¹ cech¹ samego autora
wydaje siê przecie¿ intelektualne poruszanie siê po obrze¿ach nurtów filozoficzno-teologicznych. W³anie ta
zdolnoæ Halíka do rozjaniania pó³mroków i mroków obrze¿y czyni
ksi¹¿kê bardzo ciekaw¹ i wart¹ przeczytania.
MIROS£AW BARCZEWSKI
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

Osoba i jej relacje
TOM 1, 2004

JAK

MAREK JÊDRASZEWSKI
FILOZOFIA

NALE¯Y ROZUMIEÆ POJÊCIE

W
ENS

ANTONI SIEMIANOWSKI
STRONÊ ONTOLOGII OSOBY

JAN GRZESZCZAK
RELACJA I JEJ
W. TOMASZA Z AKWINU

MINIMUM, SCILICET RELATIO.

OSOBOTWÓRCZY
CZ£OWIEK

CHRZECIJAÑSKA

MIEJSCE W METAFIZYCE

KATARZYNA DZIKOWSKA
WYMIAR RELACJI W FILOZOFII

MARTINA BUBERA

KRZYSZTOF STACHEWICZ
WOKÓ£ KONCEPCJI MARTINA HEIDEGGERA

W ODNIESIENIACH.

OSOBA

ANDRZEJ LATOÑ
JAKO BYT RELACYJNY W UJÊCIU

GABRIELA MARCELA

WALDEMAR KMIECIKOWSKI
INGARDENOWSKA KONCEPCJA OSOBY
RAFA£ S. NIZIÑSKI

ZAGADNIENIE

OSOBY W PROCESUALNEJ FILOZOFII

CHARLESA HARTSHORNEA

MAREK JÊDRASZEWSKI
EMMANUEL LEVINAS: OSOBA JAKO MONADA
RELACYJNOÆ
OSOBA

LUDZKA



ANDRZEJ LATOÑ
PAULA RICOEURA

OSOBY W UJÊCIU

RAFA£ RYBACKI
JEJ BYTOWA PODMIOTOWOÆ I UCZESTNICTWO

W ANTROPOLOGII KARDYNA£A

OSOBA

I JEJ RELACJE

KAROLA WOJTY£Y

ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY
I WIÊZI RODZICIELSKIE W PROBLEMATYCE SZTUCZNEJ PROKREACJI
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Osoba i czas
TOM 2, 2005

ISTOTA
BYÆ

I STAWAÆ SIÊ.

UWAGI

OSOBA

NA

ANTONI SIEMIANOWSKI
PRÓBA

CZ£OWIEKA JAKO OSOBY.

KATARZYNA DZIKOWSKA
LUDZKA WED£UG ZASADY DIALOGICZNEJ

WALDEMAR KMIECIKOWSKI
KONCEPCJA CZASU I OSOBY DROG¥ DO NIEOBECNEGO

ZAGADNIENIE
POCZ¥TEK

CZ£OWIEK

MARTINA BUBERA

KRZYSZTOF STACHEWICZ
BYÆ OSOB¥  BYÆ OSOBOWOCI¥.
MARGINESIE KONCEPCJI DIETRICHA VON HILDEBRANDA

INGARDENOWSKA

OSOBA

SYNTEZY

BOGA

TADEUSZ F. JANKA
VIKTORA EMILA FRANKLA

OSOBY W UJÊCIU

MAREK JÊDRASZEWSKI
EMMANUELA LÉVINASA

ISTNIENIA OSOBY WED£UG

ANDRZEJ LATOÑ
PAULA RICOEURA

I PRAGNIENIE UZNANIA WED£UG

I

AXELA HONNETHA

RAFA£ GRABOWSKI
WOBEC CZASOWYCH UWARUNKOWAÑ ¯YCIA W FILOZOFII

JULIÁNA MARÍASA

KRZYSZTOF NIE¯YÑSKI
OSOBA JAKO NIETYKALNOÆ METAFIZYCZNA.
JÓZEFA TISCHNERA RELIGIJNA METAFIZYKA DRAMATU
OSOBA

MAREK SZULAKIEWICZ
I CHRZECIJAÑSTWO W OKRESIE DEHELLENIZACJI WSPÓ£CZESNEJ KULTURY

ZJEDNOCZENIE

Z

BOGIEM

RAFA£ SERGIUSZ NIZIÑSKI
JAKO MOMENT PE£NEGO 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£ S. NIZIÑSKI
Ludzkie potrzeby psychiczne a otwartoæ na wartoci
JAN GRZESZCZAK, JACEK MIGASIÑSKI
Polska bibliografia t³umaczeñ pism Emmanuela Levinasa
i opracowañ powiêconych jego filozofii
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

Osoba i cia³o
TOM 5, 2008

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

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

