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Wstęp

Eksplozja inform acyjna nie om inęła filozofii. Coraz więcej ludzi zaj
muje się filozofią, pisze, drukuje, ale coraz mniej ma czasu na czytanie 
w ielości ukazujących się publikacji filozoficznych, nie m ówiąc o przy
swojeniu sobie ich treści. D laczego więc w ydaję kolejną książkę? C zęś
ciowo dlatego że w środowiskach akadem ickich obow iązuje zasada „pub
likuj albo g iń” , częściow o dlatego że drukowane wcześniej w ersje arty
kułów spotkały się z życzliwym odbiorem, częściowo wreszcie dlatego że 
podejm ują one tematy i problem y mogące zainteresować czytelnika, usiłu
jącego  zrozum ieć otaczający go świat, a w nim m iejsce kultury, religii, 
filozofii, nauki.

Na książkę składa się siedem artykułów, znacznie niekiedy zmienionych 
w stosunku do pierwowzoru. Powstawały w różnych okresach i z różnych 
powodów. Podejm ują zagadnienia dla mnie ważne nie tylko kiedyś, lecz 
i teraz. Starałem  się o to, by mniej oceniać, a więcej rejestrow ać, opisy
wać, porządkować -  i tak rozum ieć. Ramy moich rozw ażań w yznacza 
dynam iczna w spółczesność, której poszczególne elem enty utrw alam . Pod 
względem skali przemian i ich przyspieszenia sytuacja w spółczesna zdaje 
się nieporów nyw alna z żadną inną w dotychczasow ych, burzliw ych prze
cież dziejach Europy. Poniekąd norm ą pluralistycznej kultury globalnej 
stała się szybka, pow szechna i nieprzew idyw alna zm ienność w każdej 
dziedzinie, pociągając za sobą przewartościowanie wszystkich niemal usan
kcjonowanych tradycją wartości. U wielu ludzi spragnionych (być może 
złudnie) „jednej, jedynej, prawdziwej d rogi” sytuacja ta rodzi poczucie 
niepewności. Zachodzące zmiany postrzegają oni wyłącznie w kategoriach 
zagrożenia, a nie szansy rozwoju.

Kolejność artykułów  nie jest przypadkowa. A rtykuł Spór o postm oder
nizm  rysuje ogólnie sytuację -  zwaną chętnie postm odernistyczną -  w któ
rej znalazły się dzisiaj kultura, religia, filozofia i nauka. Ale chociaż wielu 
mówi o postm odernizm ie, pozytywnie lub częściej negatywnie, znaczenie
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tego terminu bynajmniej nie jest jasne. Usiłuję ustalić rozmaite jego sensy 
i sposoby określania, wskazać na genezę postmodernizmu oraz przedstawić 
główne cechy postmodernistycznego świata, a w nim między innymi sytua
cję człowieka, kultury, religii, moralności. G łówną uwagę poświęcam 
rekonstrukcji idei składających się na zjaw isko zwane ogólnie filozofią 
postm odernistyczną. W zakończeniu optymistycznie, być może na wyrost, 
stw ierdzam , że na świat postm odernistyczny, który jest przecież także 
naszym światem , m ożna patrzeć nie tylko jako na istotne zagrożenie 
w szystkich dotychczasow ych wartości kultury europejskiej, lecz też jako 
na m ożliwość kulturowo i cyw ilizacyjnie lepszego życia dla wielu ludzi.

Artykuł Filozofia w czasach postmodernistycznych  kontynuuje poniekąd 
rozważania wcześniejszego. Podejmuje on bardziej szczegółowo zagadnie
nie obecnej instytucjonalnej i doktrynalnej sytuacji filozofii, traktowanej 
dotychczas w kulturze europejskiej jako szczególnie wyróżniony jej frag
ment. Pytanie o sens filozofii i filozofow ania pojawia się dziś w kontek
ście dość powszechnego -  postmodernistycznego -  odczucia kryzysu kultu
ry europejskiej. O cena sytuacji filozofii współczesnej wypada różnie, za
leżnie od środow iska, które się jej podejm uje, i osobistych preferencji 
w postrzeganiu dotychczasowych dziejów filozofii i kultury. Do przejawów 
kryzysowej sytuacji filozofii zalicza się między innymi przewagę krytyki 
(analizy) nad syntezą, postawę antyfundamentalistyczną, połączoną z odma
wianiem  filozofii ważnych funkcji poznaw czych i kulturowych, krytykę 
i odrzucanie tradycyjnych zasadniczych pojęć filozoficznych: prawdy, 
realizmu, obiektywności i racjonalności (z drugiej strony zarówno filozofo
wie postm odernistyczni, jak  i analityczni oddają się z zapałem kreowaniu 
neologizm ów filozoficznych), oraz niewiarę w poznawczy postęp filozofii 
oraz jej ogólnokulturowe znaczenie w przyszłości. Pod koniec XX wieku 
nadal są obecne, chociaż w różnych proporcjach, dwa „style” filozofow a
nia -  kontynentalny i anglosaski -  charakterystyczne dla pierw szej jego 
połowy. Niektórzy filozofowie (także polscy) remedium na obecny kryzys 
upatrują w uprawianiu tak zwanej filozofii naukowej. Skądinąd jednak, 
biorąc pod uwagę instytucjonalny wym iar filozofii, je s t ona prężną, jak  
nigdy, dziedziną badań, zarówno ze względu na w ielką liczbę ludzi ją 
uprawiających, jak  i ukazujące się nowe publikacje. W tej sytuacji -  wo
bec bogactwa tematów, problemów i ich rozwiązań prezentowanych przez 
filozofię w spółczesną -  mówienie tout court o jej kryzysie w ydaje się 
przedwczesne.

W artykule Filozoficzna hermeneutyka w sporze o obiektyw ność p o z 
nania zajmuję się jednym  z ważniejszych nurtów współczesnego filozofo
wania -  filozofią herm eneutyczną, zaliczaną niekiedy do nurtów postm o
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dernistycznych. Dokładniej, poruszam w nim dyskutowany dzisiaj problem 
obiektywizmu i obiektywności poznania, głównie z punktu widzenia filozo
ficznej hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera. Po uwagach historycznych
o stanie dyskusji nad pojęciem  obiektywności charakteryzuję główne typy 
obiektywizm u: ontologiczny, epistem ologiczny, m etodologiczny i aksjolo
giczny, by zająć się „obiektywnością” w odniesieniu do poznania i wiedzy. 
W  zależności od kontekstu „obiektywność wiedzy” funkcjonować może nie 
tylko jako kategoria opisowa, lecz i wartościująca, i normatywna. Jej swo
bodne użycie rodzi w iele pytań, na które niełatw o znaleźć odpowiedź. 
F ilozoficzna herm eneutyka, rozum iana jako  teoria poznania pogłębiona
0 wym iar ontologiczny (m etafizyka poznania), prezentuje w łasne ujęcie 
poznania, prawdy i doświadczenia, których wypadkową jest właśnie herme- 
neutyczne rozum ienie obiektywności poznania. H erm eneutyczna koncepcja 
poznania, odwołująca się między innymi do kategorii dziejów  poznawczo 
aktywnych i świadomości uformowanej przez dzieje, pozwala Gadamerowi 
na zanegow anie praw om ocności dystynkcji m iędzy tym, co w poznaniu 
przedm iotow e (obiektywne), a tym, co podm iotow e (subiektyw ne). Jego 
zasadnicza teza głosi, że poznanie byłoby niem ożliwe, gdyby nie założyć 
wcześniejszej (przedpoznaw czej) przynależności poznającego podm iotu
1 poznaw anego przedm iotu. „O biektyw ność herm eneutyczna” , jeśli użyć 
tego term inu, jest uw arunkow ana dziejowo. Poznanie, by mogło w ogóle 
dojść do skutku, wym aga um ożliw iających je  założeń (przesądów ) oraz 
horyzontu i koła rozum ienia.

Również artykuł Typy fundamentalizmu  dotyczy problematyki zrodzonej 
w klimacie postmodernistycznym. Powstał w wyniku zainteresowania kate
gorią uzasadniania oraz współczesnymi dyskusjami nad fundamentalizmem 
(głównie religijnym ). Podejm uje próbę w yróżnienia rozm aitych typów 
fundam entalizm u. In teresu je mnie zw łaszcza fundam entalizm  
(fundacjonizm) epistemologiczny. Terminem „fundam entalizm ” czy „anty- 
fundam entalizm ” obejm uje się szereg poglądów, które niełatwo oddzielić. 
Najgłośniejszą, krytykowaną na ogół i odrzucaną, postać fundam entalizm u 
społeczno-kulturow ego stanowi fundam entalizm  religijny. F ilozoficzny 
fundamentalizm jest poglądem o istnieniu wyróżnionych zasad (fundam en
tów) bytu i/lub poznania, przy rozum ieniu filozofii jako nauki ustalającej 
pierwsze zasady i przyczyny bytu i/lub poznania. Fundam entalizm  filozo
ficzny może również oznaczać koncepcję filozofii chcącej kłaść ontologicz- 
ne i/lub epistem ologiczne podstawy pod inne dziedziny kultury, zwłaszcza 
pod naukę. Program epistemologii, realizowany w filozofii nowożytnej od 
Descartes'a i J. Locke'a, określany jest jako fundamentalizm internalistycz- 
ny, deontologiczny i aksjologiczny. W yróżnia on w hierarchicznej struktu
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rze wiedzy dwa zbiory: sądów (przekonań) bazowych i pochodnych, nad
budowanych na nich sądów niebazowych. Niekiedy domaga się on dodat
kowo, by podstawy (fundamenty) wiedzy były również konieczne, szukając 
ich pewności w w ewnętrznych, mentalnych stanach podm iotu. W  drugiej 
połowie XX wieku obserwujemy powrót idei fundam entalistycznej episte
mologii eksternalistycznej oraz propozycje konkurencyjnych, antyfunda- 
m entalistycznych koncepcji filozofii i wiedzy, jak  pragm atyzm , koheren- 
tyzm, probabilizm , bayesianizm .

Tekst Wartości chrześcijańskie  zawdzięcza swe powstanie żywym dys
kusjom toczonym w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych nad miej
scem  religii w życiu społecznym  i prawną ochroną w artości religijnych. 
Pojęcie wartości chrześcijańskich dzieli trudności zw iązane z pojęciem  
wartości w ogóle: ich definicją, obiektyw nością, uzasadnieniem . Jak się 
okazało, określenie i uzasadnienie wartości chrześcijańskich rodzi zasadni
cze problem y natury św iatopoglądowej, angażujące głęboko nie tylko 
w ierzących, lecz również niewierzących. Po wstępnych ustaleniach term i
nologicznych, rozważam karierę pojęcia wartości w czasach nowożytnych, 
problem y filozoficzne zw iązane z jego użyciem , stanow iska filozofów  
wobec sposobu istnienia w artości oraz ich poznawania, kryteria wyboru 
wartości oraz relację między wartościam i ogólnoludzkim i a chrześcijań
skimi.

W  artykule Religia i nauka omawiam ciągle aktualny, mimo że dysku
towany od początków chrześcijaństw a, a zw łaszcza od pow stania nauk 
nowożytnych, problem relacji między religią (wiarą nadprzyrodzoną) i na
uką (rozum em  przyrodzonym ), głównie jako konflikt między doktryną 
(teologią) chrześcijańską i naukami przyrodniczymi. Po uwagach na tem at 
stanu badań, literatury i term inologii przedstawiam  zasadnicze etapy kon
fliktu między chrześcijaństw em  i naukam i przyrodniczym i. W iele uwagi 
poświęcam  sytuacji w spółczesnej. K onflikt m iędzy religią i nauką nie 
należy bowiem do przeszłości, gdyż dotyczy dwu różnych postaw poznaw 
czych: wiary religijnej opartej na Objawieniu i wiedzy przyrodzonej opar
tej na „ośw ieconym ” rozumie. Omawiam  w dalszym  ciągu typy relacji 
między teologią i naukam i przyrodniczym i, m ożliwe sposoby integracji, 
przedstaw iam  oficjalne stanow isko K ościoła katolickiego oraz znaczenie 
teologii nauki jako wyróżnionej dziedziny badań teologicznych, zajmującej 
się w świetle wiary między innymi wynikami badań naukowych oraz prob
lemami teologicznym i, jak ie rodzi ich praktyczne stosowanie. Ani religią 
nie może bagatelizować konfliktu między w iarą religijną i nauką, ani 
nauka nie może z góry zakładać nieprzekraczalnej między nimi sprzecznoś
ci. Ale chociaż w m iarę ekspansji nauki na kolejne obszary św iata będą
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się pojawiać nowe źródła konfliktów, nie muszą one zagrażać ani (wiemy 
dzisiaj, że ograniczonej) autonom ii poznaw czej nauki, ani K ościołow i 
w spełnianiu m isji głoszenia Dobrej Nowiny.

Artykuł M ircei Eliadego fenom enologia religii charakteryzuje sylwetkę 
naukową, badania religioznaw cze i poglądy na religię jednego  z najw y
bitniejszych teoretyków religii naszych czasów. M ircea Eliade (1907-1986) 
jest rzadkim  dziś typem  w szechstronnego badacza, łączącego um iejętnie 
badania em piryczne z ogólną w izją religii. Ten historyk idei religijnych 
i badacz śladów sacrum  we wszystkich kulturach i w całych jej dziejach 
uważał, że największym osiągnięciem XX wieku nie są odkrycia naukowe 
lub rew olucyjne zm iany społeczno-ekonom iczne, lecz pow tórne odkrycie 
podstawowego znaczenia sacrum  dla ludzkiego życia. Przedstawiam życio
rys i dorobek naukowy M. E liadego, om awiam  jego  pozycję w dziejach 
badań religiologicznych oraz główne kategorie i idee Eliadowskiej fenom e
nologii i historii religii, wskazuję na antyredukcjonistyczny sposób podej
ścia E liadego do zjaw isk religijnych oraz pobudki i założenia leżące 
u podstaw  zainteresow ania nimi, wreszcie zastrzeżenia w ysuw ane pod 
adresem  m etody fenom enologiczno-historycznej.

D ołączony w postaci aneksu tekst Herm eneutyka  je s t tłum aczeniem  
artykułu Hansa-Georga Gadamera (ur. 1900), klasyka filozoficznej herm e
neutyki (filozofii herm eneutycznej) i poniekąd jej faktycznego twórcy. 
Chociaż pow stał on jako hasło do znanego H istorisches W orterbuch der  
Philosophie, nie bardzo mieści się z powodu subiektyw nego i in terpretu
jącego  podejścia w profilu historycznego słow nika filozoficznego, jest 
natomiast ważnym świadectwem sposobu widzenia przez Gadamera genezy 
i sw oistości swej herm eneutyki. Głosi on, że w ym iar ściśle filozoficzny 
uzyskała herm eneutyka dopiero w XX wieku, głów nie dzięki pracom  
M. H eideggera. P rzestała być tylko sposobem , sztuką lub m etodą inter
pretacji pisanego lub mówionego tekstu, a stała się hermeneutyczną filozo
fią, to jest uniw ersalną teorią rozum ienia, zw racającą uwagę na dziejow y 
wym iar istnienia człowieka.

Publikacje, z których korzystano w poszczególnych artykułach, zgru
powano w jednym  spisie bibliograficznym  na końcu książki. U niknięto 
w ten sposób pow tórzeń, chociaż za cenę pewnej niejednorodności.





Introduction

The inform ation explosion did not spare philosophy. As m ore and 
m ore people are studying and w orking on philosophy, w riting and pub- 
lishing their papers, few er and fewer have time to read the huge num ber 
o f philosophical publications, let alone digest their content. W hy then am 
I publish ing  another book on philosophy? Partly  because in academ ic 
circles the rule is »publish or perish«, partly because earlier versions of 
the articles m et w ith friendly approval, finally  because they handle 
them es and problem s that could be in teresting  to som eone w anting to 
understand the world surrounding him and his place in it, in the culture, 
relig ion, science, art and philosophy.

The book U nderstanding Our Times consists o f seven articles, som e- 
tim es significantly  changed from  the prototype. The articles orig inated  
at d iffe ren t tim es and for d ifferen t reasons. They address ąuestions im- 
portant to m e not only then but today. I tried less to in terpret and more 
to register, to describe and to order -  and in this way to understand. The 
fram ework of my considerations is determined by the dynam ie fram ework 
of the contemporaneity, whose fast changing elements I try to fix. As for 
the scalę o f changes and their acceleration , the contem porary  situation 
seems incomparable with any other in the stormy history of the European 
culture. In a way the norm of the global culture is a quick, universal and 
unforeseen changeability in every field, entailing a revaluation o f alm ost 
all values sanctioned by tradition. In many people, seeking (m aybe illu- 
sory) »the only one authentic road of truth«, this situation brings about 
a feeling  o f uncertainty. They see the om nipresent changes only as 
a th reat and not as a chance for developm ent.

T he com position of the articles is not accidental. The text W hat Is 
P ostm odernism ?  describes in generał the present-day situation -  called 
w illingly postm odem  -  o f culture, religion, philosophy and science. But
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although m any speak about postm odernism , either positively  or m ore 
often negatively, its m eaning is far from being unam biguous and 
clear-cut. The am biguous notions of postm odernism , postm odernity , 
postm odernist culture and postm odernist philosophy, or poststructuralism  
and deconstructuralism , fashionable for more than twenty years in w est
ern culture and philosophy, mean very d ifferent things. The relevant 
literature on postm odernism  is im pressive and the am ount o f disparate 
views and in terpretations startling.

I try to State the different meanings and definitions of postm odernism , 
to show its origin, and to present the main traits o f the postm odern 
world, am ong other things the situation of man, culture, religion and 
morality. I mainly focus my attention on the reconstruction o f ideas that 
make up the phenom enon generally called the postm odernist philosophy. 
W hat I do is a kind of idealization o f the postm odernist cultu re and 
philosophy, hoping, in this way, to discover their fundam ental properties.

Postmodernism can mean among other things: 1) a reaction to Enlight- 
enm ent, to the intellectual and cultural C artesian form ation; 2) the end 
of man, history, philosophy and science; 3) a comp!ex intellectual move- 
ment, a new pattern of th inking o f the postm odernist man and conse- 
ąuently  a new fashion o f living; 4) a critical reflexion on the situation 
o f the contem porary w estern culture and society; 5) the condition  of 
contem porary culture and society; 6) a com prehensive -  postm odernist
-  W eltanschauung.

Postm odernism  can be described in many ways: by its predecessors, 
founders and representatives, by main aims and beliefs. M any peculiari- 
ties can be ascertained in the contem porary culture and philosophy that 
establish a postm odernist clim ate, a H egelian Zeitgeist. These include 
deconstructionism , antidem arcationism , anticartesianism , antirepresentatio- 
nalism, antifoundationalism  and an am bivalent attitude tow ards ph iloso
phy and hum anism . In conclusion I State, maybe prem ature, that the 
postm odernist world can be seen not only as an essential threat to all 
h itherto  existing values of the European culture, but as a possib ility  o f 
a culturally richer life for many people. These are the tim es we have to 
live in; no other will be given to us.

The article P hilosophy and Postm odernism  continues in a way the 
considerations of the previous article. It takes up in a more detailed way 
the problem of the institutional and doctrinal situation of philosophy seen 
till now as an em inent elem ent of the European culture. The question of 
the significance of philosophy and of philosophizing appears today in the
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context o f a generał -  postm odern -  awareness of the crises in European 
culture. The evaluation of the contem porary situation o f philosophy dif- 
fers depending on the personal p references in perceiv ing the history of 
philosophy and cultu re and on the intellectual m ilieu that creates it.

There are many m anifestations o f the contem porary crisis in ph iloso 
phy, though in som e form , a kind o f crisis had alw ays accom panied 
philosophy in the past. In earlier crises, the challenge to philosophy 
cam e from  the outside, now philosophers them selves are the severest 
critics o f  their own history, proclaim ing the death o f philosophy (N ietz
sche, W ittgenstein, Heidegger, Rorty, Derrida). As signs of the crises o f 
philosophy one sees am ong other things: the dom ination  o f criticism  
(analysis) over synthesis, the philosophical antifoundationalism  connected 
with the negation of im portant cognitive and cultural functions o f ph ilo
sophy, the critiąue and the denial of the traditional philosophical notions 
o f truth, rationality , objectivism , realism , as well as the d isb e lie f in the 
cognitive progress o f philosophy and its generał cultural significance in 
the futurę. At the end of the twentieth century they are still present two 
»styles« o f philosophy: the C ontinental and the A nglo-Saxon. Som e 
philosophers (among them Polish philosophers as well) still see the reme- 
dy for the contem porary crisis in philosophy in the so-called »scientific 
philosophy«.

The no tion  o f historical consciousness replaced the classical concept 
o f a se lf-su fficien t hum an reason (held by D escartes and K ant) and re- 
sulted in a very d ifferent picture o f know ledge. Earlier, the positiv istic 
m odernity  subverted the epistem ic claim s o f theology and m etaphysics, 
now the historicist destroys the »illusion« o f an autonom ous foundational 
epistem ology. If  the hum an historicity is to be taken seriously, the trad i
tional philosophical disciplines of m etaphysics and epistem ology cannot 
survive and lose the ir cultural relevance. N onetheless, the trad ition  of 
classical philosophy is still alive, represented  today by such as the p h i
losophers o f the C atholic U niversity  in Lublin who see philosophy as 
a rational activity  and believe in the cultural (foundational) im portance 
o f philosophy. Also, taking into consideration its institutional dim ension, 
philosophy is, as never before, a buoyant research dom ain, both because 
o f a great num ber of people involved in philosophy, and the im pressive 
ąuantity  o f philosophical institutions and volum e o f publications. In this 
environm ent, rich in philosophical them es, problem s and solutions, it 
seem s p rem ature to speak tout court about the crisis in philosophy.
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In the article, Philosophical Hermeneutics and the Problem  o f  Objec- 
tivity, I am concerned with one of the more important philosophical ways 
o f thinking, i.e. w ith the philosophical herm eneutics, included som etim es 
am ong the postm odernist style o f doing philosophy. Precisely , I am 
interested in the problem  being discussed today, o f objectiv ism  and of 
the objectivity of know ledge, mainly from the point view of the herm e- 
neutical philosophy of H ans-G eorg G adam er. A fter som e h istorical re- 
m arks on the State of the contem porary d iscussions on the notion of 
objectivity, I characterize the main types of objectivism: the ontological, 
epistem ological, m ethodological and axiological and concentrate then on 
epistem ological objectivity .

D epending on the context, the »objectivity  of know ledge« can func- 
tion as a descrip tive, explanatory, evaluative or norm ative notion. Its 
unconstrained use raises many ąuestions, to which it is not easy to  give 
sim ple answ ers. The philosophical herm eneutics, as a theory o f know 
ledge, expanded in its ontological dim ension (the m etaphysics o f know 
ledge), presents its own notions of know ledge, truth and experience, 
whose result is just the hermeneutical understanding of the objectivity of 
know ledge as opposed to the objectivity o f natural sciences. The herm e
neutical notion of knowledge, referring am ong other things to the notion 
of the W irkungsgeschichte (the history within whose effects we all exist) 
and to the h istorically  affected consciousness (w irkungsgesch ich tliches  
Bew ufitsein) perm its G adam er to negate the distinction  betw een the ob- 
jec tive  and subjective com ponent of know ledge. His fundam ental thesis 
says that know ledge would be im possible if there would not be the ear- 
lier belonging of the cognoscing subject to the experienced object. The 
hermeneutical objectivity, if we will use this term, is conditioned histori
cally. To com e into effect, the know ledge requires m aking its possible 
presuppositions, prejudgm ents ( Vorurteile) and of the horizon and herm e
neutical circle o f understanding. It is the tension between the subjectivity 
and objectivity  and the belonging to a tradition  that m akes know ledge 
possible.

A lso, the article Types o f  Fundam entalism  and F oundationalism  af- 
fects issues that have their origin in the postm odernist clim ate. The arti
cle cam e into being as a result o f my in terest in the notion o f justifica- 
tion and contem porary d iscussions on relig ious fundam entalism  and 
philosophical foundationalism . The com plexity of phenom ena called 
sum m arily in the w estern culture and philosophy fundam entalism  and 
foundationalism does not permit a simple characterization. So I am trying



INTRODUCTION 17

to get an understanding o f the com plex situation and ongoing discussions 
on the fundam entalism  and foundationalism  by typology of their different 
k inds from  the point view o f both their adherents and opponents.

F or an tifundam entalists and an tifoundationalists the fundam entalists 
and foundationalists are dangerous fanatics that stick to obsolete and 
false beliefs in a way that hinders a rational discussion. For fundam ental
ists and foundationalists the antifundam entalists and antifoundationalists 
are rela tiv ists, skeptics, ep istem ological nihilists that try to destroy cul- 
ture, religion, philosophy and science. It is not easy to define elem ents 
com m on to fundam entalist or foundationalist attitudes, especially  o f the 
philosophical foundationalism. It is also not easy to describe the different 
types o f ph ilosophical (m etaphysical and ep istem ological) foundatio 
nalism  (and antifoundationalism ) and m ethodological foundationalism , of 
the ax io logical, cu ltural, political and religious fundam entalism  in the ir 
d istinctiveness. The borders betw een them  are not sharp; the d ifferent 
kinds o f fundam entalism  and foundationalism  overlap and influence each 
other. W e live now adays in  an age of postm odernism  and w here little 
a tten tion  is paid  to  precise notions and form ulations (an tidem arcatio - 
nism ). F undam entalist and foundationalist or an tifundam entalist and 
antifoundationalist tendencies, attitudes and beliefs can be seen as differ
en t styles o f th ink ing  and living w hich seem  to coexist -  som etim es 
friendly , som etim es hostile and antagonistic -  in the w hole h isto ry  of 
w estern civilization with a elear predom inance of the antifundam entalism  
and antifoundationalism  at the present tim e.

I am  chiefly  in terested  in the philosophical and ep istem ological 
foundationalism . P hilosophical foundationalism  is a belief in the exis- 
tence o f  d istinctive principles (foundations) o f being and/or know ledge 
and in  philosophy  determ ining the first principles and causes o f  being 
and/or know ledge. Philosophical foundationalism  can also mean the no- 
tion o f  ph ilosophy  establish ing the ontological and/or ep istem ological 
foundations o f all o ther areas o f culture, especially o f science. The pro
gram  o f m odern epistem ology, realized sińce D escartes and J. Locke, is 
ca lled  an in ternalist, deonto log ical and ax iological foundationalism . It 
d istinguishes in the h ierarchal structure o f know ledge two classes o f 
propositions: basie and non-basic, the last depending on the basie propo- 
sitions. Sometimes it also dem ands that the foundations of knowledge are 
certain  (necessary) and it sees the ir certain ty  in the inner, m ental states 
o f the subject. In the second half o f the tw entieth century we can notice 
a  return o f the externalist foundational epistem ology and a suggestion of
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rival antifoundational concepts o f philosophy and know ledge as pragm a- 
tism , coherentism , probabilism  and Bayesianism .

The next article What Are Christian Values? originated in the context 
o f the lively, po litical and constitu tional d iscussions in Poland  at the 
beginning o f the n ineties on the notion of C hristian values and on the 
legał p ro tection  of the religious values. Since its in troduction  in the 
eighteenth  century in econom ics, the notion of value expanded rapidly 
into o ther dom ains such as the social sciences, m athem atics and logie, 
philosophy, religion and everyday life. Nowadays, it is used as a popular 
and fashionable word in many areas, thereby probably filling a semantic 
vacuum . There is no elear, exact and generally  accepted definition of 
values and none of the philosophical -  objective or subjective -  theories 
o f values are free from objections. The concept o f Christian values inher- 
its the vagueness and am biguity of the notion of values them selves. The 
paper tries to clarify  the m eaning of »value« during its history 
(Begrijfsgeschichte) and to explain ontological and epistem ological status 
o f values. By A ristotelian-Thom ist philosophy, values do not have their 
own existence but are attributes (modli essendi) o f objective things. This 
holds som ehow for Christian values too. The discussions upon the ratio- 
nal ju stifica tion  o f the norm ativeness o f C hristian values have to take 
into account their location in Christian culture. To identify and character- 
ize the C hristian  values, one has first o f all to look at th e ir  genesis: to 
the New Testam ent, C hristian tradition and the relig ious behavior of 
C hristian believers them selves.

In Relig ion and  Science , I discuss the problem  o f the relationship  
between C hristianity (Christian theology) and science in its long history. 
The relationship of Christian theology to (natural) science is conditioned 
by the dynam ie concepts of a theology and science and cannot be stated 
once and for all. I am interested in the encounter o f theology w ith sc i
ence from  the point o f view of their m utual tru th-claim s. I analyze this 
great and com plicated collection o f ąuestions in many steps. A fter some 
in troductory  and historical rem arks and some defin itions o f the m ain 
notions involved, I explore system atically  the relationships betw een 
theology and science, their current discussions and also the authoritative 
position of the (Catholic) Church -  any attem pts o f a radical separation 
o f the theology (religion) and science always met with a strong objection 
from  the C hurch -  the motives o f the dialogue, and conditions fo r their 
integration.
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T he problem  o f the relation between theology and science is charac- 
teristic  for C hristian ity  and unknow n to this extent to other religions. 
The history o f C hristianity  gives am ple exam ples of d irect and indirect 
conflicts, where both sides have many mistakes to their credit. As C hris
tianity  builds on certain  historical events (i.e. the birth , death, resurrec- 
tion and words and deeds of Jesus Christ), so is Christian theology con- 
cerned w ith the truth o f  their statem ents. The main and fundam ental 
Christian theological view of the relationship already cam e into existence 
in C hristian  antiąuity : 1) a radical opposition  and rejection  o f science 
(hurnan wisdom), 2) the dialogue, reconciliation and com plem entarity and 
3) indifference (neutrality). From  then on the conflict betw een theology 
and science assum ed a double shape: doctrinal (or w eltanschaulich ) and 
institu tional.

One has to distinguish  betw een tw o kinds o f doctrinal conflicts and 
m ethods of its solution: 1) the conflict betw een m ain C hristian  s ta te 
m ents (dogm as) and scientific theories; 2) the conflict betw een theologi
cal and scientific theories. In the first case, because o f  the d isparity  of 
the subjects and methods in both domains, a real inconsistency is exclud- 
ed. In the second case the situation is more com plicated because neither 
the theo log ical nor the scientific theories are infallib le . A possib le  co n 
flic t betw een them  can be avoided by m eans o f (radical) separation  or 
by dialogue. It is indeed possible to theoretically  separate faith, religion 
and theo logy , but practically  there arise o ther problem s, concern ing  the 
rela tionsh ips betw een faith  (divine w isdom ) and reason (hum an know - 
ledge), faith  and science, religion and theology.

The contem porary  changes in theology and science m ake possib le 
a d iffe ren t understanding o f the ir m utual relation than in the past. Tw o 
factors seem  decisive: the shift of the reasons for conflict: from  the 
theoretical to the practical area, from  the dogm atics to m orał theology, 
from  physics to biology and the social sciences. W e can observe as well 
a noticeable decrease in the intensity  of d iscussions: the changes in  the 
C atholic C hurch and the theology afte r the II. V atican in the d irection  
o f the praxis  and kerygm a , and a new understanding o f the science by 
the postanaly tical philosophy of science, con tributed  to a c learer under
standing o f the m ethodological and ep istem ological autonom y o f both 
disciplines. A fter turbulent discussions between theologians, philosophers 
and scientists at the beginning of the twentieth century, the situation has, 
so to say, calm ed dow n. As a conseąuence o f changes in the generał 
clim ate, one m ust no longer see a prio r i  the rela tionsh ip  betw een reli-
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gion and science as antagonistic. By and o f itself, science is neither 
theistic nor atheistic, but it becom es so through an in terpretation  o f its 
results. D irect scientific statem ents neither support nor threaten  religion, 
because the supematural reality and the existence of God are beyond the 
interests and m ethods of science. B ut secondarily (i.e. w eltanschaulich) 
the results of science may be used for the affirm ation or denial of God's 
existence.

Today, the conflict between theology and science has mainly the form 
of a conflict o f mentalities: it changed from the dom ain of epistem ology 
to the dom ain of attitudes: a religious or scientific attitude tow ard reali
ty. In my opinion, theology must be still in terested for many reasons in 
science. Science deals with many problem s that are of great im portance 
to man, religion and theology, ones that cannot be left to science alone. 
But practically  there is little place for science in theological works, 
education of futurę priests, and churchs m inistry to man. It is a paradox 
that in a tim e when science has such a trem endous influence on the 
thoughts and actions of the m odern man, so few theologians are really 
interested in science as a path to their m ission in the world.

The article M ircea E liade's P henom enology o f  Relig ion  zeroes in on 
M ircea Eliade's (1907-1986) study of religion. D espite the rich and still 
growing literature, it is not easy to classify his views or his literary and 
scientific production. Deep erudition in many dom ains of the hum anities 
and o f the religious studies enabled him  to cross over the ir sanctioned 
borders. Experts and critics of Eliade not only expose different styles and 
dim ensions o f m eaning in the literary heritage o f E liade but also  the 
convergence and com plem entarity o f literary, philosophical and religious 
issues. An exam ple of his broad rangę of interests is his last w ork, The 
Encyclopedia  o f  Religion  (1987). F irst o f all, E liade will be seen as an 
investigator of religious ideas and m anifestations of the sacred all around 
the world. He not only accum ulated an im m ense detailed  know ledge 
about m an's religiousness, in troduced many notions that m ade a career 
of religious studies (e.g. homo religiosus, axis m undi, hierophany, arche- 
type, archaic and cosm ic religion), but he was also one o f the last great 
theoreticians o f religion that com bined skillfully  m inutę research with 
generalizing synthesis, going fearlessly beyond the »raw« em pirical dates.

A good characteristics o f E liade’s approach appear to  be -  am ong 
others -  the following presuppositions: 1) the practical intention to bring 
about a religious renewing of the desacralized W est through contact with 
the archaic view of the world; 2) the non-reductive view o f the religious
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phenom ena; 3) the recognition  of the opposition  betw een sacrum  and 
profanum ', 4) the em phasis on the m eaning of the archaic tim e that lies 
at the bottom  of every ontology and on the archaic man as a m odel o f 
the relig ious man; 5) the b e lie f in the ex istence o f the fundam ental, 
tim eless religious structures (archetypes), that m anifest them selves as 
hierophanies, sym bols, m yths and rituals w hich serve man as a m edium  
for contact w ith the sacred.

The study of religion is, for Eliade, simultaneously history of religion, 
phenom enology of relig ion, herm eneutics, pedagogy, ph ilosophical an- 
thropology or (negatively) a criticism  of contem porary culture. He will- 
ingly calls h im self a h istorian o f religion. The m ain idea o f his pheno
m enology of religion is that man's religiousness is not ultim ately condi- 
tioned by history, but belongs to hum an naturę itself. On one hand 
E liade perceives the un iąueness o f C hristianity  (Incarnation  of C hrist), 
but on the o ther he sees it as the prolongation of the archaics.

The appendix contains a Polish translation of H ans-G eorg G adam er’s 
article H erm eneu tics , originally  published in the th ird  volum e of the 
w ell-know n philosophical dictionary H istorisches W órterbuch der Philo- 
sophie. The article is o f Gadam er's classical text, w ritten by the founder 
o f the herm eneutic philosophy. It is an im portant testim ony to the way 
G adam er sees the genesis and peculiarity of his herm eneutics. A ccording 
to G adam er the herm eneutics gained its exact ph ilosophical d im ension 
only in  the tw entieth  century, largely through the w orks o f  M artin 
H eidegger. It ceased then to be an art, a m ethod or m ethodology of 
in terpretation  o f  a w ritten or spoken tex t and started  to be a universal 
theory o f understanding, paying special attention  to the h istorical and 
on to logical dim ension o f the hum an existence.

The publications I quote from  and use in the articles are collected in 
a single b ibliography. This avoided superfluous repetitions at a cost o f 
som e heterogeneity  of the list.

T ransla ted  by A ndrzej B ronk 
C orrected by Janusz Jedrychow ski





Spór 
o postmodernizm

P ostm odernizm  -  zw any rów nież ponow ożytnością , postm oderną, 
ponow oczesnością czy u ltranow oczesnością -  stał się kolejnym  „izm em ” 
naszych czasów , który po egzystencjalizm ie, funkcjonalizm ie, struktura- 
lizm ie i personalizm ie zajął w yobraźnię intelektualistów . Zainteresow anie 
złożonym  fenom enem  zw rotu postm odern istycznego  ze strony badaczy 
w spółczesności -  an tropologów  i socjo logów  kultury , teoretyków  nauki 
i sztuki, zw łaszcza literatury , oraz filozofów  -  sięga połow y lat sześć
dziesiątych. W  początkach lat osiem dziesiątych ciężar dyskusji przesunął 
się z architektury  i literatury  (krytyki literack iej) na teren filozofii i re 
fleksji ogólnokulturow ej. Term iny „m odernizm ” i „postm odernizm ” (obok 
takich  jak: „poststruk tu ra lizm ” , „neostruk tu ralizm ” i „dekonstrukcjo- 
n izm ”) oraz ich przym iotnikow e odpow iednik i stały się popularne 
w szeroko po ję tej hum anistyce, g łów nie w E uropie Z achodniej i w 
U S A 1.

Chociaż zjaw isko postm odernizm u zrodziła kultura śródziem nom orska, 
spotykam y je  rów nież na innych kontynen tach2. R óżne k raje i w arstw y 
społeczeństwa w różnym  stopniu uczestniczą w zachodzących postm oder
nistycznych procesach. Świadectw em  zainteresow ania postm odernizm em , 
od pew nego czasu rów nież w Polsce3, je s t w ielka liczba książek, czaso
pism , artykułów , sym pozjów , konferencji i w ykładów  uniw ersyteckich

1 Z postm odernizm em  w iążą się także inne „post” : postkolonializm , postindustrializm , 
poststrukturalizm  i postm etafizyka [R. B ishop 1996 s. 993].

2 „O ile kiedyś postm odernizm  był zjaw iskiem  europejskim , przeniesionym  szybko 
na grunt Ameryki w latach siedem dziesiątych i osiem dziesiątych, to dzisiaj dyskutuje się 
nad nim gorąco rów nież we w schodniej Azji i na całym  św iecie” [R. C. N eville 1992 
s. 1],

3 Na obecność postm odernizm u w kulturze polskiej m im o nieistnienia społeczeństw a 
postnow oczesnego zw raca uw agę m iędzy innym i T. B uksiński [1995].
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próbujących opisać, wyjaśnić i ocenić zjaw iska nazywane zbiorczo post
m odernistycznym i.

U podstaw  postm odernizm u znajduje się tradycja postnietzscheańska4, 
do której głów nych przedstaw icieli zalicza się M. H eideggera, J.-P. Sar- 
tre'a, H.-G. G adam era, J. D erridę i M. Foucaulta. W śród prekursorów  
idei postm odernistycznych w ym ienia się M ichela Foucaulta, a jako  pier
w szego teoretyka -  T zvetana T odorova5. N a myśl postm odernistyczną 
składają się również poglądy H. Bergsona, L. W ittgensteina, R. Barthes'a, 
Th. S. Kuhna, P. Feyerabenda oraz am erykańskich pragm atystów: W. Ja
mesa, J. Dew eya, H. Putnam a, W. V. O. Q uine'a, W. Sellarsa i R. Ror- 
ty 'ego. K ażda lista nazw isk je s t z konieczności wybiórcza.

Najnowsze zainteresowanie moderną i postm oderną wywołało ukazanie 
się prac Jacques'a Derridy [1967], zwanego niekiedy papieżem  poststruk- 
turalizm u i dekonstrukcjonizm u6. Do upow szechnienia term inu „postm o
dern izm ” , nie tylko w Europie, w dyskusjach filozoficzno-kulturow ych 
przyczyniła się w ydana w 1979 roku we Francji książka Jeana-Franęois 
Lyotarda La condition postmoclerne. Uważa on, że pow stanie postm oder
nizm u łączy_się z załam aniem  trzech głów nych idei O św iecenia: wiary 
w postęp, w sensow ność dziejów  oraz w poznaw czą opozycję podm iot- 
-p rzedm io t.

1. Istota zagadnienia

Czy ma sens zajm ow anie się postm odernizm em  -  jak  sądzą niektórzy
-  przejściow ym  i m arginalnym , co więcej: dekadenckim  nurtem  kultury

4 Postmodcrniści podkreślają szczególną rolę F. Nietzschego dla współczesnej krytyki 
rozumu, dogm atycznej metafizyki, wiary w obiektywność metody naukowej i m ożliw ość 
bezzatożeniow ego badania świata. „M ożna praw om ocnie utrzym yw ać, że filozoficzna 
postm odernistyczność (postm odernita) narodziła się w dziele N ietzschego" [G. Vattim o 
1996 s. 33J.

5 Na temat historycznych i ideowych korzeni postmodernizmu zob. H. Kiercś [1995],
6 „M ożna by niemal powiedzieć, że poststrukturalizm  zaczyna się i kończy pismami 

J. D erridy, zw łaszcza tymi w cześniejszym i” [J. Slurrock 1986 s. 184], Istnieje rów nież 
pogląd przeciw ny, że przynależność Derridy do „postm odernistycznego »obozu« jest 
dyskusyjna (bezdyskusyjne jest korzystanie z jego  poglądów  przez postm odernistów )" 
[S. C zerniak, A. Szahaj 1996 s. 25],
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i filozofii, zw łaszcza jeśli się przyjm ie, że zadaniem  filozofii je s t trans- 
cendować kulturow e uwarunkowania? Chociaż nie uważam, by przyszłość 
filozofii polskiej zależała od je j stosunku do postm odern izm u7, dostrze
gam  k ilka  pow odów , d la których człow iek  pragnący św iadom ie p rzeży
wać sw e życie i odpow iedzialn ie kierow ać swym i i innych działaniam i 
pow inien się zain teresow ać zjaw iskam i określanym i postm odernizm em . 
K rytyczny nam ysł nad postm odernizm em  jest realizacją istotnej potrzeby 
człow ieka: rozum ienia św iata, w którym  żyje. K to chce św iat zm ieniać, 
musi go najpierw  poznać, w myśl znanego powiedzenia A ugusta Comte'a: 
savoir po u r prevoir, p revo ir po u r preven ir  (w iedzieć, aby przew idyw ać, 
przew idyw ać, aby zapobiegać)8.

Zjaw iska postm odernistyczne aprobują zw łaszcza ludzie młodzi. T rud
no dziś wyrokować, czy jest to tylko wąska i wysychająca strużka w spół
czesnej kultury. O tym zadecyduje przyszłość. Ale już dziś postm oderniz
mu nie m ożna ignorować. W ywarł on bowiem widoczny wpływ na wiele 
dziedzin  życia. W szyscy jesteśm y jakoś postm odernistam i, naw et je ś li 
odcinam y się od postm odernistycznych poglądów . Jest tak chociażby 
dlatego, że za pom ocą postm odernistycznych pojęć, które są fragm entem  
języ k a  naszych czasów , interpretujem y świat.

Ruch postm odernistyczny zaow ocow ał bogatą literaturą i dyskusjam i
o dużym  ładunku em ocjonalnym . Prow okacyjne pytania oraz proponow a
ne sposoby w idzenia św iata i urządzenia indyw idualnego i społecznego 
życia ludzkiego znalazły praktyczny wyraz w wielu dziedzinach kultury, 
jak  literatura, m uzyka, architektura, nauki społeczne (antypedagogika, 
ekonom ia), film , reklam a. R ów nocześnie ekspansja nauki na w szystkie 
obszary ludzkiego życia oraz zw iązane z nią techniczne innow acje (jak 
ostatnio w ynalezienie m ikroprocesora) zm ieniły -  niekiedy bardzo rady
kalnie -  nasz sposób życia i rozum ienia świata. D ostrzegam y, jak  doko
nująca się na naszych oczach em ancypacja ras, narodów , klas i kobiet, 
upadek system ów  to ta litarnych , rozpad starych i pow staw anie now ych 
organizm ów  państw ow ych i społecznych, odradzanie się nacjonalizm ów , 
„m igracje ludów ” , szybko po sobie następujące rew olucje polityczne.

7 Tak sądzi na przykład J. W olcński [1996a s. 103], przypisujący tekstom  post
m odernistycznym  nihilizm  logiczny. Filozofii polskiej „zagraża postm odernizm  ze swą 
niczym  nie skrępow aną produktyw nością językow ą, m etaforyką zam iast dosłow ności 
i persw azją zam iast argum entacji” .

8 Próbą rozliczenia się z postmodernizmem z pozycji katolickich jest ..Ethos" (9:1996 
nr 1-2) Instytutu Jana Pawła II [zob. T. Szkołut 1996],
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naukowe, inform atyczne, techniczne czy obyczajowe łączą się ze zm ianą 
w artości (prawdy, dobra, piękna) pielęgnow anych dotychczas w kulturze 
europejskiej.

Jako w ytw ór kultury, postm odernizm  nie je s t dany w prost, lecz po
przez swe w ielorakie, typow e -  form alne lub treściow e -  przejaw y 
(w skaźniki). Ich ustalenie nie je s t łatwe z wielu pow odów . Po pierwsze, 
nie ma zgody ani co do formy i treści zjawisk postm odernistycznych, ani 
co do ich czasow ych ram. Po drugie, w zięte osobno, spotykam y je  rów 
nież poza postm odernizm em  oraz w innych epokach historycznych. Po 
trzecie, ściśle biorąc, przejawy postm odernizm u wymagałyby rozpatrzenia 
osobno dla każdej z dziedzin kultury: architektury, sztuki, filmu, telew iz
ji, filozofii, religii, polityki, kultury, pedagogiki, ekonom ii... Po czwarte, 
dobór cech, uważanych za ważne w pewnej epoce, jest zawsze selektyw
ny, a jak o  w artościu jący -  częściow o subiektyw ny. A le chociaż każdy 
z poszczególnych przejaw ów  w spółczesnej kultury zachodniej, uważany 
za elem ent sytuacji postm odernistycznej, daje się zakw estionow ać, razem 
tw orzą one pew ien klim at, w łaśnie postm odernistyczny.

Takim widocznym przejawem postmodernizmu są teksty postm odernis
tyczne, które przekazują swe intuicje język iem  innym  na przykład od 
języ k a  filozofii analitycznej. Sw oiście zredagow ane, z charak terystycz
nym słow nictw em  (neologizm y), operują chętnie skojarzeniem , metaforą, 
obrazem, synonim ią i niedopowiedzeniem. Ich styl zbliżony do eseistycz
nego (w niektórych przypadkach poetyckiego) nie respektuje granicy 
m iędzy akadem ickim  tekstem  filozoficznym  i literackim . W  m iejsce 
logicznej i rzeczowej argumentacji wchodzi perswazja, poetycka narracja, 
nieuchw ytny klim at postm odernistycznego kom unikatu. Jednak  postm o- 
derniści nierzadko też w ypow iadają swe poglądy w sposób dogm atyczny 
i w iążący.

W  sporze o postm odernizm  może chodzić o dwie sprawy: o rozum ie
nie term inu „postm odernizm ” oraz o rozumienie zjawisk składających się 
na sytuację postm odernistyczną. Próbując dokonać nam ysłu nad zjaw iska
mi współczesności obejmowanymi zbiorczo mianem postm odernizm u oraz 
ująć jego przejawy, poświęcam uwagę głównie dwom postaciom  postm o
dernizm u: kulturow em u i filozoficznem u., W  w ypadku filozofii postm o
dernistycznej interesuje mnie szczególnie je j w ym iar epistem ologiczny: 
stosunek do poznania i praw dy oraz do .filozofii i nauki.

Jestem  zainteresow any rozum ieniem  i opisem  najw ażniejszych aspek
tów bogatej i zróżnicowanej sytuacji postm odernistycznej, a nie opow ie
dzeniem  się po jednej ze stron w sporze o postm odernizm . Nie patrzę na
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postm odern izm  z pozycji w yznawcy, lecz in terpretu jącego  obserw atora. 
S taram  się w punkcie w yjścia niczego nie przesądzać. P raw da i ob iek 
tywność w wypadku~tworów’ kultury, kreowanych m ocą ducha ludzkiego, 
p rzedstaw ia się inaczej niż w w ypadku zjaw isk przyrody.

N iełatw o się zorientować w złożonej problem atyce moderny i postmo- 
derny oraz w odnośnej bogatej literatu rze9. P ostm odernizm , jak  pow ie
dziano, nie je s t po jęciem  jasnym  i ostrym , gdyż nie m a zgody co do 
tego, jak ie  jeg o  składow e idee uw ażać za istotne, ani co do tego, jak ie  
zjaw iska kw alifikow ać jak o  postm odernistyczne. Przy uproszczonym  
w idzeniu w ram ach postm odernizm u m ieści się niem al w szystko, co we 
współczesnej kulturze dziwne, spektakularne, szokujące, inne niż w prze
szłości.

R ozbieżności w postrzeganiu  postm oderny dotyczą: początków , p re 
kursorów  i p rzedstaw icie li, tw órców  i teoretyków , kry teriów  w yboru 
autorów  oraz w ykładni ich poglądów . N iesłuszne je s t ograniczanie post
m odernizm u do sam ej literatury  i filozofii lub do sfery poznaw czej czy 
etycznej. Spraw ę kom plikuje fakt, że z konieczności rozw ażan ia  nad 
m oderną, postm oderną i ich w zajem nym  stosunkiem  prow adzi się w ra
mach i w perspektyw ie już  to m odernistycznego, ju ż  to  postm odern is
tycznego paradygm atu  i sposobu ich w idzenia.

U zyskanie spójnego obrazu postm odernistycznej kultury i filozofii 
oraz rzeczow ą dyskusję z postm odernistycznym i tezam i u trudniają  różne 
w ersje postm odernizm u, w zależności od dziedziny w ystępow ania, ale 
także i kraju, w ielość i rozm aitość podejść, poglądów  i kierunków , para- 
doksalność i antynom ialność m yślenia i m ów ienia postm odernistycznego, 
m iędzy innym i odrzucanie tradycyjnych kategoryzacji i k lasyfikacji, 
przekraczanie granic m iędzy obszaram i (dziedzinam i) w ystępow ania 
zjaw isk zw anych ponow ożytnym i (na przykład  m iędzy nauką a sztuką, 
filozofią  a literaturą), efem eryczność zjaw isk postm odern istycznych , 
język  (eseistyczny  styl w yw odów ) autorów  postm odern istycznych . Jak 
sarkastycznie zauważa R. C. Neville [1992], głównych idei postm oderniz

9 Nic zgadzam się z poglądem W. Chudego [1996 s. 5], że „program " postm odernis
tyczny daje się z równą łatw ością „objąć in telektualnie" zarów no przez licealistę , jak  
i profesora uniw ersytetu. Sloganowo być może tak. ale nie przy pogłębionych analizach. 
P rzyjm ow ana w herm eneutyce zasada głosi, że podstaw ow ym  w arunkiem  rozum ienia 
pew nej odpow iedzi jes t rozum ienie pytania, na które jes t ona odpow iedzią. Tym czasem  
niełatw o jest wymienić i ogarnąć rozliczne i złożone pytania, które postmodcrniści staw ia
ją  w spółczesnej kulturze.
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mu m łodzi ludzie uczą się w jedno popołudnie [J.-F. Lyotard 1988], by 
w ykorzystać je  następnie w w alce ze starszym  poko len iem 10.

M ówiąc w dalszym  ciągu p er modum unius o ponow ożytności i/ post
m odernizm ie, dokonuję w ielu koniecznych, choć dyskusyjnych uprosz
czeń, nie uw zględniających dostatecznie istniejących i istotnych rozbież
ności m iędzy kierunkam i, autoram i i stanow iskam i. N ie przedstaw iam  
w szystkich złożonych aspektów  sytuacji postm odernistycznej ani nie 
zabiegam  o szczegółowe zaprezentowanie poglądów przedstaw icieli post
m odernizm u, skoro nawet wśród teoretyków postm odernizm u i jego zwo
lenników  -  zdeklarow anych postm odernistów  nie je s t w cale tak wielu -  
nie m a zgody ani co do wzorcowych postm odernistycznych tekstów , ani 
co do centralnych postmodernistycznych idei, ani co do czasowych granic 
zjaw isk postm odernistycznych. Trudność spraw ia odgraniczenie postmo- 
derny od p o sts tru k tu fa liz in u ^ i dekonstrukcjonizm u, gdyż często chodzi
o tych samych autorów i podobne poglądy. Nie uważam jednak, by moje 
w idzenie postm odernizm u było arbitralne, poniew aż ma ono, jak  sądzę, 
podstaw ę w obserw ow anych zjaw iskach.

To, co przedstawiam, jest postm odernizm em  w pigułce, jakiego u au
torów  postm odernistycznych nie spotykam y. U stalając zjaw iska typow e 
dla postm odernizm u, dokonuję rekonstrukcji, idealizacji i częściow o 
konstrukcji pojęcia postm odernizm u, w ierząc, że ujm uje ono to, co dla 
obserw ow anych zjaw isk zasadnicze. Poprzestaję n iekiedy na sam ym  
zarejestrowaniu poglądów autorów postm odernistycznych między innymi 
dlatego, że sposób ich w yrażania (neologizm y) nie pozw ala na ujedno- 
znaczniającą interpretację.

Postępowanie moje może wywołać sprzeciw „rasowego” postm odemis- 
ty, gdyż ustalając to, co dla postm odernizm u typow e, zachow uję się 
w łaśnie m odernistycznie: w ykorzystuję do charakterystyki postm odern iz
mu odrzucane przez niego binarne opozycje. N ow oczesności, uw aża
G. Vattim o, nie można przezwyciężać przez krytykę, gdyż byłby to krok 
w ramach nowoczesności, „przy założeniu istnienia jakiejś nowej zasady,

111 Chodzi o felietonową, to jes t uproszczoną, wersję postm odernizm u [A. Szahaj 
1996c s. 8 i 14],

11 Poststrukturalizm  łączy się ze strukturalizm em  w krytyce: 1) człow ieka (nie jest 
on wolnym  i odpow iedzialnym  podm iotem  swych działań). 2) historycyzm u (w dziejach 
nie zachodzą żadne praw idłow ości), 3) znaczenia (nie ma jednoznacznej odpow iedniości 
m iędzy sądami i rzeczyw istością), 4) filozofii (nie jes t ona w iedzą naukow ą) [M. Sarup
1989 s. 1-3], Na temat podobieństw  i różnic między obu kierunkam i por. R. Harland 
[1987] oraz M . Frank [1983].
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jak ie jś  nowej idei praw dy, k tóra leżałaby u podstaw  epoki ponow oczes- 
nej. Ą  przecież w epoce ponow oczesnej podw ażone zostaje sam o pojęcie 
praw dy i zasady” [M. P otępa 1996 s. 71].

2. Terminologia

K oniunkturalna m oda na term iny „ponow ożytność” („postm oderna”) 
i „postm odern izm ” przyczyniła  się do ich znaczeniow ej in flacji, k tórą 
potęguje ich em ocjonalne i w artościu jące użycie. Postm odern izm  je st 
pojęciem  nieostrym , ponieważ istnieje niepew ność co do zjaw isk należą
cych do jego zakresu, oraz niejasnym, gdyż nie potrafimy wskazać jedno
znacznie na w łasności przysługujące zjaw iskom  zw anym  postm odern is
tycznym i.

Z w ieloznacznością i nieostrością terminu „postm odernizm ” spotykamy 
się w m ediach, w opracow aniach popularnych i eseistycznych , rów nież 
w literaturze fachow ej. T erm in „postm odern izm ” przyw oływ any je st 
w tak różnych kontekstach i znaczeniach, a zjaw iska określane um ownie 
ponow ożytnym i są tak różnorodne i rów nocześnie b lisk ie czasow o, że 
żadna w iążąca i akceptow ana pow szechnie (w postaci defin icji spraw o
zdawczej lub projektującej) odpowiedź na pytanie, co to jest kultura (lub 
filozofia) postm odernistyczna, nie w ydaje się m ożliwa. Tym  bardziej że 
inaczej chcą j ą  rozum ieć je j zw olennicy, a inaczej krytycy. Ponadto  
spotykane określenia ponowożytności są częściej negatywne niż pozytyw 
ne: precyzuje się ją  chętniej poprzez to, czym  nie je s t i od czego się 
odcina, niż za czym  opow iada.

„Post” wskazuje na czasowy i intelektualny stosunek ponowoczesności 
do modernizmu. Nie wdając się w szczegółową (hermeneutyczną) historię 
pojęć, zauw ażm y, że am biw alencja znaczeniow a term inu „ponow oży t
ność” (postm odern ity , „ponow oczesność” 12) w yw ołana je st m iędzy inny

12 Za koniecznością odróżniania ponow oczesności (okres od pow stania kapitalizm u 
do końca lat sześćdziesiątych) od postm odernizm u (zespół treściow o określonych przeko
nań) opowiada się na przykład A. Szahaj [1996b s. 64], „Postmodernizm można traktować 
jako  filozoficzny i światopoglądowy wyraz ponowoczesności, zarówno przez nią stym ulo
wany, jak  i ją  sam ą stym ulujący” (s. 65).



3 0 ZROZUMIEĆ ŚWIAT WSPÓŁCZESNY

mi rozum ieniem  stosunku postm oderny do m oderny oraz kresu  m oder
n y 13: radykalnego porzucenia nowożytności (podobnie jak  skończyła się 
klasyczna filozofia grecka), lub twórczej kontynuacji. Z punktu w idzenia 
tnodernizm u postm odernizm  je st próbą rozliczenia się z dziejam i kultury 
i filozofii europejskiej, głównie z tym, co dokonało się w czasach now o
żytnych, to je s t od XVI w ieku do czasów obecnych.

R ozum ienie m oderny (now ożytności), podobnie jak  postm odernizm u, 
nie je s t jed n o zn aczn e14. D ebata nad m oderną m iała szczególnie in ten
sywny charak ter przed i po pierw szej w ojnie św iatow ej (M. W eber). 
Chodzi głównie o dwu autorów: F. Nietzschego, przewidującego elim ina
cję ch rześc ijaństw a jako  publicznej siły przew odniej Zachodu, oraz 
O. Spenglera, prorokującego duchow ą i m oralną śm ierć kultury zachod
niej.

N ie m a zggdny co do idei lub zasad konsty tuujących now ożytność 
[R. B. P ippin 1991 Jedni uw ażają now ożytność za czas panow ania 
myśli racjonalistycznej i scjentystycznej, inni za okres przewagi mitu nad 

lo g o sem . K ultura now ożytna różni się [M. H. M cCarthy 1990 s. XI] od 
swej poprzedniczki pod czterem a w zględam i: je s t bardziej św iecka niż 
relig ijna; naukę i kulturę praktykuje się tu niezależne do autorytetów  
filozoficznych i kościelnych; odznacza się w iększą w rażliwością na ludz
ką dziejow ość i zm ianę; przyjęte przez nią operacyjne po jęcie kultury 
je s t bardziej em piryczne i pluralistyczne niż norm atywne.

J. H aberm as [1985; 1996 s. 292 n.], przeciw nik  postm odernizm u, 
który zalicza do nurtu neokonserwatywnego i irracjonalnego [H. Blumen- 
berg [1966], broni m odernizm u,.identyfikując go z racjonalizmem. Stefan 
M orawski [1992a s. 43] uważa postm odernizm  za schyłkowy m odernizm: 
„W łaściw ie lepiej m ówić, że postm odernizm  je s t stanem  ducha w ciąż 
w ramach formacji modernistycznej” (s. 36). Rozumienie postm odernizm u 
jako  program u totalnej krytyki i odrzucenia now ożytności lub je j p ozy 
tywnego przezw yciężania (w Heglowskim  sensie Aufhebung) i tw órczego 
rozw ijania pozw ala D. R. G riffinowi [1988] odróżniać dw a typy postm o
dernizm u: dekonstruktyw ny i konstruktyw ny. P ostu la t zerw ania z m yślą

13 Pierwsze -  przym iotnikow e -  użycie term inu „postm oderna” znajdujem y w 1917 
roku u R. Pannw itza w kontekście dyskusji nad N ietzscheańskim  „nadczłow iekiem ” , 
a potem  -  n iezależnie -  w 1934 roku u F. de Oniza jako  opisow e określenie w yróżnio
nego okresu w dziejach literatury (m odernism o, poslm odernism o, u ltram odern ism o) 
[S. M eier 1989].

14 O historycznych perypetiach pojęcia moderny inform uje R. P iepm eicr [ 19841 
i R. B. Pippin [1991].
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now ożytną w ysuw ają poststruk turalizm  i dekonstrukcjon izm , francuska 
„now a filozofia” [G. Schiwy 1985] i częściow o am erykański postpragm a- 
tyzm ; za je j tw órczą kontynuacją opow iadają się fenom enologia, herm e
neutyka i szkoła frankfurcka. L. E. Cahoone [1988], odróżniając wczesną, 
środkow ą i najnow szą now ożytność (od końca XIX  wieku), uw aża łącz
nie zjaw iska określane jako  m odernizm  i postm odernizm  za fragm ent 
późnej nowożytności oraz kontynuację tego samego intelektualnego i spo
łecznego procesu, który rozpoczął się w O drodzeniu  i trw a do dzisiaj. 
Swój koniec, według niego, znalazła jedynie „narcystyczna now ożytność 
subiekty w istyczna” .

W ieloznaczne je s t rów nież użycie term inu „postm odern izm ” , jeże li 
odróżnia się go od ponowożytności. S. M orawski [1992b s. 64] w yróżnia 
trzy postaci postm odernizm u: filozoficzną, socjokulturow ą i artystyczną. 
W  specyficznym  sensie postm odernizm  oznacza literacko-artystyczną 
reakcję na m odernizm , w postaci ruchu artystycznego w latach 1880- 
-1910 w kulturze europejskiej, w środow isku p isarzy , p lastyków , arch i
tektów , kom pozytorów  i filozofów , skierow anego przeciw ko „kulturze 
burżuazyjnej” ; w szerokim  sensie oznacza to w szystko, co stało  się 
w kulturze zachodniej (atlan tycko-europejsk ie j) po epoce now ożytności 
(po dom niem anej „śm ierci” m oderny). P rzez filozofię  m odernistyczną 
rozum ie się niekiedy nurt filozofii po Kancie. W  szczególnym  znaczeniu 
termin „postm odernizm ” pojawił się na przełomie wieku XIX i XX w tak 
zw anym  sporze o m odernizm  w K ościele kato lickim , którego w yrazem  
był Syllabus  P iusa IX oraz encyklika Pascendi P iusa X i tekst przysięgi 
anty m odernistycznej [R. S chaeffler 1984].

Proponuję następujące rozróżnienia. Term in „m oderna” , częściow o 
zamiennie z „nowożytność”, niech oznacza to wszystko, co miało miejsce 
w europejskiej kulturze, zw łaszcza filozofii, od początku XV II (K artez- 
jusz) do mniej więcej połowy XX wieku, a „postm oderna” („ponow ożyt- 
ność”) ^ _ c z a s y i  dękonania późniejsze. „Postm odernizm ” oznacza już  to 
okres po now ożytności, już  to sw oistą (m iędzy innym i filozoficzną) 
form ę reakcji na m yślow e prądy m odernistyczne. O dpow iednio  term in 
„filozofia ponow ożytna”, rozumiany nie tyle jako kategoria periodyzacyj- 
na, lecz treściow a, oznacza ogólnie sposób filozofow ania właściwy pono
w ożytności, bardziej lub mniej krytyczny wobec filozofii now ożytnej. 
N iestety, sam  nie zaw sze potrafię konsekw entnie respektow ać ten po 
dział.

W ym ieńm y charakterystyczne, niekoniecznie rozłączne, spotykane 
sposoby rozum ienia term inu „postm odernizm ” :
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(1) Upraszczające i wygodne („kawiarniany postm odernizm”), zwalnia
jące od krytycznego myślenia, sloganowe określenie szeregu zróżnicow a
nych zjaw isk aprobow anych lub odrzucanych we w spółczesnej kulturze.

(2) W szystko, co dzieje się ważnego we współczesnej kulturze. O zna
cza niespotykane w cześniej, radykalne przem iany kulturow e, duchow e, 
obyczajow e, w yw ołane m iędzy innym i m ożliw ościam i, jak ie  daje nauka 
i technika. Ich w yrazem  jest nowy stosunek człow ieka postm odernistycz
nego do życia i śm ierci.

(3) N ow a i z wielu pow odów  w yjątkow a epoka w dziejach św iata 
zachodniego, między innymi z powodu możliwości, jak ie stw arza repres
jonow anym  grupom  m niejszościow ym  (visible m inorities), do których 
zalicza się kobiety, dzieci, kolorow ych, hom oseksualistów  itp.

(4) Sytuacja (stan) kultury w rozwiniętych społeczeństwach postindus- 
tria lnych , konsum pcyjnych, wraz z zachodzącym i w niej procesam i, 
zm ianam i i tendencjam i .

(5) Podstawowy sposób doświadczania współczesności i forma świado
mości (mentalność) człowieka ponowożytnego w krajach rozwiniętych lub 
św iatopogląd jako  elitarny i w yzw alający sposób odbierania św iata oraz 
zachow ania najgłośniejszych i najbardziej w pływ ow ych przedstaw icieli 
kultury zachodniej.

(6) Z łożony ruch in te lek tualno-spo łeczny16 zrodzony z krytycznego 
nam ysłu nad rozwojem  kultury europejskiej wraz z program em  (postm o
dernistyczny m anifest) jej radykalnej przem iany, lub naw et autodestruk- 
cj i 17.

(7) Próba w yciągnięcia ostatecznych konsekw encji ze stw ierdzanego 
faktu defin ityw nego końca epoki now ożytności, tym  sam ym  historii, 
hum anizm u, filozofii (m etafizyki) w ogóle lub określonej (logocentrycz- 
nej) je j postaci.

(8) Antym odernizm  jako radykalna negacja O świecenia (kontroświece- 
nie) i tego, co nazywa się intelektualną form acją kartezjańską, oraz zw ią

15 Jako warunki, w których żyje w iększość ludzi pod koniec XX wieku, określa 
postm odernizm  R. Bishop [1996 s. 993].

If> „Przez postmodernizm rozumiemy nich intelektualny i kulturowy świata zachodnie
go zm ierzający do zapew nienia autonomii kulturze i sztuce w zachodnich państw ach 
postnow oczesnych” [T. Buksiński 1995 s. 94 n.].

17 Postm odernizm  jako faza ...samokrytycyzmu, często sam opotępienia, a w wielu 
w ypadkach sam orozbiórki” kultury zachodniej [Z. Baum an 1996b s. 6],
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zanego z n ią  rozum ienia kultury (aw angardow ej sztuki, filozofii, religii, 
nauki).

(9) Główny nurt intelektualnych debat naszych czasów, między innymi 
nad rozum ieniem  podstaw ow ych kategorii zachodniej kultury i filozofii: 
św iata, cz łow ieka, spo łeczeństw a, relig ii, w olności, to lerancji, nauki, 
praw dy, racjonalności.

(10) Ideo logiczny sposób rozpraw ien ia  się z ku ltu rą  m odern istyczną 
i je j norm am i zach o w an ia18, chociaż w ielu postm odernistów  zw alcza 
każdą  postać id e o lo g ii19, jako  „m etanarracyjny te rro r” (J.-F. Lyotard), 
dem onstrując brak zaufania do uniw ersalnych i n iezm iennych system ów  
w artości20. C harak ter ideo log iczny  postm odern izm u w idać na przykład  
w ów czas, k iedy  odrzucając m odernę oraz likw idując w szystk ie inne 
sposoby filozofow an ia z w yjątk iem  kry tyk i, czyni to przy założeniu , że 
nie m a obiek tyw nej m ożliw ości w yboru m iędzy konkuru jącym i n arra
cjam i.

(11) T eoretyczno-prak tyczny  program  stym ulow ania społeczno-poli- 
tycznych zachow ań jednostek  i społeczeństw 21 oraz pakiet praktycznych 
zaleceń, jak  żyć i zachow yw ać się w przyszłości, by być w olnym  
i szczęśliw ym .

(12) Postaw a życiow a i sposób (styl) bycia (ars vitae), w łaśnie post
m odernistyczny, odznaczający się m iędzy innym i otw artością na w szyst
kie w zorce i sposoby zachow ania, bez w yróżnian ia któregoś z nich. 
PostmoderniSfa ceni sobie to, co nowe i oryginalne, dom aga się tolerancji 
dla „a lternatyw nych  sposobów  zachow ania”22, podkreśla  pozytyw ną 
w artość każdej odm ienności, ceni w olność (indyw idualizm , anarchizm ) 
przy w yborze sposobu życia i kształtow aniu  w łasnych zachow ań.

18 Jako „ideologię stronniczości in telek tualnej” pojm uje na przykład postm odernizm  
A. G rzegorczyk [1996 s. 158].

J. K m ita [1994 s. 39] w ym ienia dw a głów ne znaczenia wiązane z term inem  
„postmodernizm ”: przezwyciężenie modernistycznej ideologii i eksponowanie niem ożliwoś
ci „rozum ow ego” , filozoficznego upraw om ocnienia nauk oraz innych dziedzin kultury.

20 „Ponowoczesność to okres w dziejach świata, w którym można żyć w przekonaniu, 
że wartości najwyższe nie porządkują już  świata, i widzieć w tym »moment pozytywny«" 
[M. Po tępa 1996 s. 71],

N a przykład w postaci tak zw anego postu topijnego liberalizm u politycznego 
(J.-F. Lyotard, R. Rorty).

22 Problem , czy to lerancja m oże być cno tą  w sensie religijnym , podejm uje W. H ry
niew icz [1996].
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(13) K rytyczny (ironiczny) nam ysł nad sytuacją, w której znalazła się 
zachodnia ku ltu ra i społeczeństw o, połączony z diagnozą i oceną (pozy
tyw ną lub negatywną) przem ian zachodzących w poszczególnych dziedzi
nach kultury: sztuce, literaturze, nauce, filozofii, relig ii, m oralności.

(14) Propozycja własnej interpretującej („odczarowującej”) wizji świa
ta, człow ieka (antropologia), poznania, prawdy, racjonalności i obiektyw 
ności (epistem ologia), w artości (aksjologia) itd. Także: w yróżniony typ 
filozofowania, którego cechą charakterystyczną jest między innymi odrzu
canie filozofii now ożytnej, a niekiedy każdej postaci filozofii.

3. Kultura postmodernistyczna

O dpow iednio  do realizow anych w artości w ym ienia się tradycyjn ie 
w śród głów nych dziedzin kultury duchow ej: m oralność (dobro), religię 
(sacrum ), sztukę (piękno), filozofię i naukę (prawda), a kultury m aterial
nej (cywilizacji) -  sprawności instrum entalno-wytw órcze i w ytwory tech
niki. W szystkie te pojęcia nabywają w ramach postm odernizm u swoistego 
kolorytu.

K ultura postm odernistyczna (new age cu lture) odznacza się m iędzy 
innym i dw iem a tendencjam i: do globalizacji (ekspansja kultury europej
skiej na w szystkie kontynenty) oraz do dyferencjacji (różnicow anie się 
zachow ań kulturow ych w ram ach poszczególnych kultur i w spólnot -  
, jh a łe  o jczyzny”).

Postm odernizm  koncentru je swą uw agę na napięciu  pow stającym  
m iędzy „różnicą” i „podobieństw em ” w w yniku procesów  globalizują- 
cych. Ich w yrazem  są w ieloetniczne i w ielokulturow e społeczeństw a 
postm odernistyczne, procesy m igracyjne ludności (dzięki coraz bardziej 
spraw nym  i łatw o dostępnym  środkom  transportu) oraz eksp lozja in fo r
m atyczna (telekom unikacja i sieci kom puterow e z jednej strony oraz 
przekazyw ane obrazy i idee z drugiej) w skali niespotykanej w przeszłoś
ci. Częste kontakty międzykulturowe są normą, zm ieniają fundam entalnie 
rozum ienie czasu i przestrzeni. D ostrzega się coraz w iększą potrzebę 
w spółdziałan ia zarów no na poziom ie lokalnym , jak  i g lobalnym 23.

23 „Podstaw ow e idee polityki postm odernistycznej można ująć w trzech punktach: 
1) O drzucenie wielkiej polityki państw ow ej i klasowej na rzecz małej polityki dnia co
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W yrazem  tendencji do różnicow ania jest postępująca fragm entaryzacja 
w spółczesnej ku ltu ry  oraz różnorodność i bogactw o stylów  w każdej 
dziedzinie [A. Huyssen, K. R. Scherpe 1986; P. Koslowski 1988], Kultu- 
riTpbstmoHernistyczna oznacza kres hegem onii człow ieka białego („biały 
kolor skóry jak o  barw a terroru” ). JBostm oderniści zarzucają  ku lturze za
chodniej w iele grzechów , jak  ętnocentryzm 24, kolonializm  (nie tyle geo
graficzny i polityczny, ile kulturow y), im perialistyczne asp iracje  bycia  
ku lturą uniw ersalną, faszyzm  przez n ieto lerow anie i n iszczenie ku ltu r 
pozaeuropejskich oraz logocentryzm  (z perspektyw y fem inistycznej fallo : 
centryzm ). E uropę w idzą jako  fortecę w ykluczającą poza swój obszar 
pewne grupy ludzi, negują istnienie absolutnego, stałego i h ierarchiczne
go system u w artości i norm  oraz podkreśla ją  po trzebę o tw arc ia się na 
pozaeuropejskie sposoby w idzenia świata oraz asym ilow ania pozaeuropej
skich w zorców  zachow ania.

Pesym istyczny nurt postm odernizm u rejestruje głęboki i w ielow ym ia
rowy kryzys kultury, k tórego przejaw y upatru je m iędzy innym i w za ła
maniu się wiary w rozum i naukę. J. Habermas [1996] dostrzega w zrasta
jący  dystans m iędzy kulturą ekspertów  a szeroką publicznością . K ultura 
postm odernistyczna odrzuca w iele dotychczasow ych podstaw ow ych w ar
tości i norm  kultury europejskiej, szereg innych poddaje p rzew arto ścio 
waniu. Coraz częściej i gwałtownie staw ia się pytanie o w łaściw y kieru
nek rozw oju  kultury oraz o słuszność zachodzących w niej przem ian. 
W obec stw ierdzanej erozji w artości obyw atelskich i rozkładu więzi spo
łecznych nie tw ierdzi się już , że dem okracja je s t ustro jem  doskonałym , 
tylko ostrożniej, że jest ona prawdopodobnie ustrojem  najlepszym  z m oż
liw ych. Załam aniu  w iary w m ożliw ość postępu, zw łaszcza m oralnego, 
towarzyszy przekonanie, że mamy do czynienia z niespotykaną wcześniej 
k ryzysow ą sy tuacją w dziejach kultury zachodniej, z epoką ek lek tyczną 
i przejściow ą.

dziennego. [...] 2) Uznanie niew spółm ierności polityk. N iepodobna znaleźć kryteriów  
uniwersalnych, racjonalnych, rozstrzygających o tym, jaka  polityka jest hardziej spraw ied
liw a w danej sytuacji lub w każdej sytuacji. [...] 3) N ałożenie na politykę obow iązku 
szerzenia wolności, rozumianej jako niezależność od wszelkiej dom inacji, od panujących 
reguł i norm ” [T. Buksiński 1996 s. 240],

24 „O ile antropologia upraw iana w ramach m odernizmu była nauką, która usiłow ała 
dokum entow ać kultury »dzikie« i »prym ityw ne« oraz ustalać rządzące nimi »naturalne 
prawa«, o tyle antropologia postm odernistyczna sprzeciw ia się uogólniającem u teoretyzo
waniu o całej ludzkości (antropologiczne m etanarracje), gdyż. wyklucza ono kultury »sła- 
be« i je s t wyrazem  totalizujących tendencji kultury europejskiej” [R. Bishop 1996 s. 993],



3 6 ZROZUMIEĆ ŚWIAT WSPÓŁCZESNY

O bok J.-F. L yotarda w iele system atycznej uw agi ku ltu rze postfilozo- 
ficznej pośw ięci! R. R orty, chociaż sam  sprzeciw ia się zaliczan iu  go 
do postm odernistów . Fakt nadejścia nowej „kultury literack ie j” 
(C. P. Snow), w której ludzie nie będą odczuwali fundam entalistycznych 
tęsknot za poznaniem  pew nym  i w której nie będzie m iejsca d la  h isto 
rycznych, transkulturowych lub interdyscyplinarnych wartości i kryteriów, 
je s t d la  niego oczyw isty. „Będzie to kultura, w której ani kapłanów , ani 
fizyków, ani poetów, ani żadnej partii nie będzie się uważało za bardziej 
od innych »racjonalnej« , »naukow ej« lub »głębokiej«. Ż adna dziedzina 
kultury nie będzie też uchodziła za w zorcow ą dla innej” [R. Rorty 1982 
s. X X X V III]. Ze śm iercią „konstruk tyw nej” filozofii fundującej zniknie 
w praw dzie coś istotnego dla intelektualnej form acji Zachodu, ale podob
ne zjaw isko miało m iejsce wcześniej, gdy usunięto z niej wątki religijne 
i teo log iczne25.

a) Św ia t postm odernistyczny

Postm odernistyczny św iat je s t przede w szystkim  św iatem  środow isk 
inteligenckich, akadem ickich i artystycznych, rów nież cyw ilizacji nauko
wo-technicznej. Czy jest on także światem „człowieka ulicy”, kokietowa- 
negtrB arw ną, b łaznującą niekiedy postm odernistyczną bohem ą? Św iado
mość potoczna nie zawsze nadąża za awangardowymi poglądami, wierząc 
nadal (ku żalowi postm odernistów ) w dyskredytow ane m odern istyczne 
hasła  praw dy, racjonalności, nauki, postępu, rów ności, w olności, odpo
w iedzialności i godności człow ieka. Silny wpływ na opinię publiczną 
w yw iera postm odernizm  przez filozoficzną eseistykę, literaturę, sztukę, 
architekturę. Jest mitotwórczy: kreowane przez niego mity (wyzwolonego 
superm ena, cyborga, androida, człow ieka-m aszyny) są pow ielane przez 
p iosenki, film y, prasę i kom iksy, radio i telew izję.

Postm odernizm  wielorako przejawia się w sferze społecznej. Globalnie 
biorąc, nie istnieje jednolity  św iat chrześcijański (orbis christianus),

25 „Na początku XX wieku naukowcy oddalili się od większości intelektualistów , 
podobnie jak  wcześniej zrobili to teolodzy. M iejsce kaznodziejów  i filozofów  w roli 
m oralnych nauczycieli m łodzieży zajęli poeci i powieściopisarze. W rezultacie im  bardziej 
»naukow a« i »ścisła« staw ała się filozofia, tym mniej w spólnego m iała ona z resztą 
kultury i tym bardziej absurdalne w ydaw ały się je j roszczenia” [R. R orty 1986 s. 5].
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iden tyfikow any w przeszłości z relig ią i ku ltu rą ch rześc ijańską26. 
W prost do kultury chrześcijańskiej przyznaje się dzisiaj m niejszość ludzi. 
Św iat postm odern istyczny27 je s t pełen kontrastów : radykalnego separo 
wania sfery prywatności od życia publicznego oraz niespotykanego w cze
śniej pow szechnego udziału poszczególnych jednostek  w kształtow aniu  
życia społecznego. Po jednej stronie mamy zwolenników postawy liberal
nej w każdej dziedzinie życia, po drugiej tych, którzy przerażeni m oral
nym  bankructw em  liberalizm u, chcą na przykład  łączyć wolny rynek 
z szacunkiem  dla godności i pracy człow ieka. N iechęć do insty tucjonal
nych form  życia znajduje swój wyraz w odchodzeniu od wielkich, zorga
nizow anych form  relig ii, przy obserw ow anej rów nocześnie eksplozji 
religijności. U nifikacji (Europy) i tw orzeniu ponadnarodow ych grem iów  
zarządzania towarzyszy tendencja do odbudowywania wspólnot lokalnych. 
S połeczna kry tyka nauki i techniki nie przeszkadza ich rozw ojow i i za 
stosow aniu do każdej niem al dziedziny życia (kazus m ikroprocesora). 
Trudno przewidzieć skutki w sferze świadomości, do których doprowadzi 
an tyautory tarna i z sam ej swej natury p luralistyczna ku ltu ra  Internetu. 
Ludzkość zdaje sobie coraz jaśniej sprawę z tego, że najbardziej palący
mi problem am i nie są problem y ekonom iczne, lecz duchow e (relig ijne), 
społeczne i kulturow e.

Ś w iat postm odernistyczny je st fragm entaryczny, heterogeniczny , bez 
w yróżnionego ośrodka in telektualnego i. kulturow ego. Sferę publiczną 
(res p u b lica ) chce się uw ażać za aksjo logicznie neutralną, um ieszczając 
w artości (T relfgię) w dziedzinie życia pryw atnego. W iedza praktyczna, 
jak  podnosi krytyka, jest przedkładana instrum entalistycznie nad m ądrość, 
a sprawność w opanowaniu środków nad znajomość (ostatecznych) celów 
działania. D okonuje się przesunięcie z poszukiw ania praw dy (z pytań 
typu: „czy to je s t praw da?”), na poszukiw anie efektyw ności (na pytania 
typu: „na co się to przyda?” ) (J.-F. Lyotard). Zaciera się granica między 
ideologią i nauką, opinią i wiedzą. M iejsce tej ostatniej zajm uje sprzeda
w ana i kupow ana inform acja. Ludzi ocenia się w edług przydatności 
w realizow aniu określonych zadań, według kom petencji i wąskich kw ali
fikacji zawodowych. Człow iek zajm uje pozycję, jaką w yznacza mu aktu

26 ..Żyjemy obecnie w zupełnie innych czasach, czasach apokaliptycznych, irracjonal
nych, często romantycznych i sentymentalnych; czasach radosnej mizologii i profetycznego 
braku odpow iedzialności, czasach nieufności wobec ironii jak o  sam oobrony i przesadnej 
sam ośw iadom ości” [Leslie A. F iedler -  cyt. za: N. Honsza 1996 s. 14].

27 Opisy świata postmodernistycznego znajdujemy na przykład u Z. Baumana [1996a],
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alna ro la społeczna28. Postu low ana przez postm odem istów  otw artość, 
pojęta jako  nieobstawanie przy żadnych poglądach i zasadach (przykaza
niach), czyni człow ieka bezbronnym  wobec napierających problem ów . 
U kłady otw arte nie są odporne na zakażenia29. Jeśli naw et przyjm uje 
się, jak  R. R orty [1982 s. 47 przypis 51], interkulturow e k ry teria w ro
dzaju praw  logiki, pozbaw ia się je  charakteru absolutnego.

Ci, którzy dostrzegają w postm odernistycznym  św iecie przewagę cech 
negatyw nych, charak teryzują go jako  kulturę narcystyczną (gdzie za 
k luczow ą wartość życia uchodzi sam orealizacja), jako  kulturę egotyczną 
(pokolenie egoistów ), jako  społeczeństw o perm isywne, odznaczające się 
program ow ą utratą nadziei i dekonstrukcją człow ieka,  ̂irracjonaliz
m em 30, sceptycyzm em  lub relatyw izm em , negacją w artości, n ihilizm em  
m oralnym  i an ty teleo log iczną w izją św iata31.

Bardziej przepow iadany niż zrealizow any św iat postm odernistyczny 
je s t heroiczny, w myśl Sartre 'ow skiego ideału człow ieka absolutnie wol
nego, który tworzy swą naturę poprzez własne decyzje zgodnie z dewizą, 
że „człowiek nie ma natury, lecz historię”. Jest światem nie tylko podwa
żającym  tradycyjne w artości kultury zachodniej, lecz kw estionującym  
samo pojęcie wartości, które sprowadza do subiektyw nych i kulturowych 
preferencji. Postępująca fragm entaryzacja ku ltu ry32 i niem ożliw ość od
wołania się do wspólnej tradycji kulturowej tworzą ze społeczności ludz
kich luźne grupy, zajm ujące w praw dzie pew ne w spólne terytorium , ale 
odm iennie m yślące i postrzegające problem y ważne dla siebie i in 

2li Brak wyraźnej samoidentyfikacji obejmuje między innymi takie tradycyjne role. jak 
uw arunkow ane biologicznie i społecznie bycie kobietą lub m ężczyzną.

2g „M entalność now oczesna jest urodzonym  pieniaczem  i zęby zjadła na włóczeniu 
przeciwników po sądach. Ponowoczesność nie potrafi bronić swej prawdy w sądzie, a i nie 
istnieje taki sąd, do jakiego zwróciłaby się po rozstrzygnięcia" [Z. Bauman I994b s. 35],

311 „Postm odernizm  jest w istocie rzeczy rew olucją n ihilistyczną w św ięcie m yśli, 
zagrożeniem  dla elem entarnej wspólnoty intelektualnej zainteresow anej przekazyw aniem  
myśli o czym ś, a nie tylko wym ianą nastrojow ych m etafor” [J. W oleński 1996a s. 103],

31 M. Kurdziałck stwierdza, za P. T illichem , istnienie w dziejach kultury zachodniej 
trzech lęków: przed śm iercią, potępieniem  i bezsensow nością. M iejsce średniow iecznego 
lęku przed poczuciem winy i zagrożenia potępieniem zajął „lęk przed pustką i bezsensow
nością, przed osamotnieniem w świecie, który stracił swoją duchową treść” [M. Kurdziałek 
1996a s. 104 n.].

„Chronicznym  atrybutem  »ponow oczesnego« stylu życia w ydaje się być n iespó j
ność, niekonsekw encja postępow ania, fragm entaryzacja i epizodyczność rozm aitych sfor 
aktywności jednostek” [Z. Bauman I994a s. 7J.
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nych33. Społeczeństw a postm odernistyczne cechuje ciągły ruch, zm iana, 
rozm aitość. Żadnej grupie nie przysługuje p er  se w yróżniona pozycja, 
przewodni etos [J. Stout 1988] lub szczególna m isja wobec reszty społe
czeństw a34, chociaż sam i postm oderniści chętnie w ystępują w roli p ro
roków nowej kultury  i now ych czasów.

b) H istoriozo fia

N a określenie postm odernizm u jako  rodzaju h isto riozofii pozw alają 
w ypow iedzi postm odernistów  na tem at przyszłości kultury  zachodniej 
i św iata. W rażliw i na to, co się w okół nich dzieje , postm oderniści d o 
strzegają przełom ow ość i w yjątkow ość sytuacji, w której znalazła się 
współczesna kultura, a w niej filozofia, i głoszą (paradoksalnie) koniecz
ność przejścia od kultury modernistycznej do postm odernistycznej. K ultu
ra ponow ożytna, uw ażają, je s t je j stanem  norm alnym , a nie okresem  
aberracji lub upadku35. Przejściu  do św iata postm odern istycznego  tow a
rzyszy poczucie w yzw alania się ze św iata przeszłości, który był „n iew e
so ły” , „ponury” , „ohydny” . „D la szczęściarzy  św iat w ygląda [...] tak 
przyjem nie, że nie m uszą odw oływ ać się poza przyrodę do tego, co 
nadprzyrodzone, ani poza życie, do życia pozagrobow ego; w ystarczy 
odw ołać się poza przeszłość człow ieka, do jego  p rzysz łośc i” [R. R orty 
1995b s. 29 n.].

Postm odernistyczne przeżyw anie faktu tym czasow ości i przygodności 
człow ieka oddaje M. H eideggera [1972 s. 135] pojęcie rzucenia w świat 
(Geworfenheit), w którym człowiek znalazł się bez swej woli i w którym 
musi próbować odnaleźć siebie. W  skrajnej dekonstrukcjonistycznej w er
sji postm odern izm  je st nurtem  negatyw nym , pesym istycznym , w ręcz 
n ih ilistycznym , bez w izji przyszłości, n iew iarą, że je s t na czym  kulturę 
budow ać. D zieje nie m ają w ew nętrznego sensu (an ty teleologiczna w izja 
dziejów), są wynikiem ślepego przypadku.'Szczególnie krytyczni pozosta
ją  postm oderniści w obec 'ośw ieceniow ego mitu pow szechnego i n iepoha

33 Jest to obraz społeczności odm ienny od „globalnej w ioski” H. M cLuhana czy 
A. Tofflera. Jak widać, ocena współczesności może być bardzo niejednoznaczna.

34 W początkach XX wieku inne było stanowisko J. Ortegi y Gasseta [1982], upatru
jącego ratunek dla współczesnej kultury w intelektualnej elicie, która -  inaczej niż czło
wiek m asow y, w idzący tylko fragm enty św iata -  ma wizję całości.

35 Społeczeństw a postm odernistyczne analizuje m iędzy innym i Z. Bauman.
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m ow anego postępu w każdej dziedzinie, m iędzy innym i w dziedzinie 
poznania, m oralności i stosunków  m iędzyludzkich.

Przy całej ryzykow ności h istorycznych analogii, sy tuacja w kulturze 
i filozofii przypom ina czasy sofistyki w V w ieku przed Chrystusem . 
Przem aw ia za tym  renesans zainteresow ań retoryką i językiem  (podkreś
lanie jeg o  istotnej m etaforyczności), traktow anie nauki i filozofii jako  
dziedziny persw azji, probabilistyczny antyfundam entalizm  (żadne przeko
nania nie mogą uchodzić za pewne, chociaż niektóre są bardziej praw do
podobne od innych -  K. Popper). M yślenie postm odernistyczne bliskie 
jest Sokratejskiem u „wiem, że nic nie w iem ” , dostrzeżeniu, że grom adze
nie w iedzy i rozw iązyw anie kolejnych problem ów (zagadek) nie zm niej
sza obszaru ludzkiej ignorancji, lecz przeciwnie, rozszerza. Z braku pozy
tywnej doktryny filozoficznej oraz z powodu destrukcyjnego krytycyzm u 
podejrzew ano sofistów  o relatyw izm , lub nawet sceptycyzm . Platon nie 
uw ażał ich za autentycznych poszukiwaczy prawdy, a  inni wprost oskar
żali o niszczenie kultury greckiej i dem oralizowanie m łodzieży. Na ogół 
starożytni sofiści byli jednak  optym istam i, w ierząc w postęp kultury.

Jako rodzaj laickiego m illenaryzm u czy katastrofizm u, postm odernizm  
w yrasta z prześw iadczenia, że ludzkość znalazła się w czasach osta tecz
nych. W  wyniku szoku I i II wojną św iatow ą oraz innym i potw ornościa
mi przepadła w iara w niepowstrzym any postęp intelektualny i kulturowy 
ludzkości. Poczucie kryzysu i schyłkow ości, tow arzyszące człow iekow i 
w wielu okresach36, dziś stało się szczególnie dotkliw e. Z m ienił się 
nastrój optymizmu, panujący dość powszechnie w kręgach dziew iętnasto
wiecznych pozytywistów . Pod koniec XIX wieku chorobę f in  de siecle'u  
p rzeżyw ały37 artystyczne środow iska Europy, dzisiaj zapadli na n ią  in
telektualiści na całym  nieom al świecie.

Jakie więc są podstawy wyrażanego przez niektórych postm odernistów  
[R. R orty 1982 s. X XXVIII] poglądu, że kultura, która nastąpi po „nau
kow ej” kulturze pozytyw istycznej, rzeczyw iście będzie lepsza od w ypro

36 „Kultura klasyczna, ukształtowana przez filozofię grecką i średniowieczną teologię, 
zasadniczo się załam ała. W jej m iejsce weszła wyraźnie odm ienna kultura now ożytna, 
która stale jeszcze w alczy o swą dojrzałość. Przew lekły kryzys filozofii przez ostatnie 
dwieście lat jest naturalnym odbiciem trwającego kryzysu nowożytności" [M. H. McCarthy
1990 s. XI],

37 „Istota ludzka jest bytem, który ciągle staje przed wyborem między sensem  i bez
sensem . m iędzy traktow aniem  św iata i jego  istnienia jako ważnego i w artościow ego 
a odczuw aniem , że nic ma on sensu i jest pozbawiony w artości" [L. E. Cahoonc 1988 
s. 282],



SPÓR O POSTMODERNIZM 41

dukow anej przez O św iecenie? Postm oderniści m uszą pokazać, jak  m ożli
we jest życie w świecie, w którym „um arł Bóg”, to znaczy umarły trady
cyjne w artości kultury zachodniej, jak  praw da, dobro i piękno, gdzie nie 
dostrzega się żadnych trw ałych struktur ani w św iecie, ani w podm iocie 
(ludzkim  rozum ie), gdzie istn ieją tylko konw encje. Skąd człow iek  ma 
czerpać orientację i sens w życiu, bez których -  okazuje się -  trudno mu 
żyć? N adal (G. Vattim o) zadanie to chce się przypisyw ać filozofii, która 
jednak  „nie pow inna w skazyw ać celu, lecz ty lko pokazać, ja k  »żyć 
w warunkach bycia w drodze donikąd«, i pomóc nam  w tym. Nie je s t to 
filozofia  pesym istyczna, albow iem  jej ostrze je s t ty lko w ym ierzone 
w »platońskie oszustw o«, w »platońską m istyfikację«” [M. P otępa 1996 
s. 81].

c) Zm ierzch  in te lektua listów

P rzekonanie o szczególnym  pow ołaniu in te lek tualistów  do rozw iązy
w ania zasadniczych problem ów  ludzkości je s t dla czasów  now ożytnych 
dość pow szechne. K ry teria  p rzynależności do w arstw y in te lek tualistów  
są in tuicyjne i zm ienne: tw orzą ją  kapłani i filozofow ie, naukow cy, lite
raci (ludzie pióra) i artyści, ludzie w ykształceni i zajm ujący się zaw odo
wo pracą um ysłową. W yróżnia ich obrona ważnych dla inteligencji w ar
tości w olności osobistej i n iezależności myśli. Postm odern izm  odrzuca 
ty ran ię dem okratycznych e l i t ' i  przepow iada zm ierzch in te lek tualistów , 
uw ażając ich za sam ozw ańczych przedstaw icieli i stróżów  oficjalnej 
praw dy, za zlaicyzow ane autorytety , p rzypisu jące sobie m onopol na 
przesądzające rozróżnian ie m iędzy praw dą i fałszem , dobrem  i złem . 
K ryzys elit in te lek tualnych  polega na tym , że w ydzielona w czasach 
now ożytnych „w arstw a artystów , naukow ców , kapłanów , ludzi, którzy 
m ają być nosicielami pewnych określonych, nadrzędnych wartości, zosta
je  zepchn ięta  na boczny to r” [S. M oraw ski 1992a s. 38].

Uznając prawo „szarego” człow ieka do decydow ania o własnym  losie, 
do posiadania „pryw atnej p raw dy”38, do w ygłaszania opinii o tym , co 
sam "uważa za praw dęTtrb fałsz, dobro lub zło, postm odernizm  kw estio
nuje teoretyczne" kom petencje i praktyczne przywileje różnych ekspertów: 
filozofów , praw odaw ców , polityków , etyków, w ychow aw ców , kapłanów ,

3K Jak populistyczne hasta w rodzaju: tylko prosty człow iek wie, co jes t dobre, elity 
trzeba odsunąć od decyzji społecznych.
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naukow ców . Z tej niew iary w szczególne prerogatyw y fachow ców  od 
wychowania oraz z postm odernistycznego rozumienia wolności człow ieka 
w yrasta m iędzy innym i antypedagogika [H. Schoenebeck 1994 s. 19].

Z kry tyką autorytetu  uczonych i e lit in telektualnych, w yrokujących
o praw dzie i m oralności, w ystępuje nie tylko lewica, lecz także prawica, 
cen iąca sobie w przeszłości działalność in te lek tualną39. M otyw y, dla 
których krytykuje się uniw ersalne autorytety m oralne, są naturalnie inne 
u konserw atyw nej praw icy [P. Johnson bdw .], a inne u liberalnie nasta
w ionych sym patyków  postm odernizm u (R. R orty 'ego czy Z. Baum ana). 
Zw alczając intelektualistów , fundam entalistyczna prawica wyobraża sobie, 
że broni m oralności, relig ii lub Kościoła.

N ie oznacza to, że nasze czasy nie znają autorytetów , zm ieniły się 
ty lko  ich nośniki. K ulturze zaw sze przew odziły  jak ie jś  elity , lepsze lub 
gorsze, nadające ton i decydujące o sposobie odbioru (w artościow ania) 
świata. Dzisiaj należą do nich nie tyle filozofowie..! uczenU intelektualiś
ci i kapłani, ile w yniesieni przez środki m asow ego przekazu politycy, 
dziennikarze, sportow cy, aktorzy, piosenkarze, show m ani itp.

d) W olność postm odern istyczna

Jedną z g łów nych w artości kultury postm odernistycznej je s t w ol
ność40, k tórą zresztą rów nież tradycja m odernistyczna uw ażała za w y
różniony sposób istn ien ia człow ieka. W olność postm odern istyczna je st 
głów nie negatywna: jako  wolność wobec nakazów i zakazów oraz sprze
ciw  w obec lcażdej postaci cenzury. W olność człow ieka, który je st sam 
dla siebie autonom icznym  praw odaw cą norm  postępow ania i sędzią su
m ienia, realizuje się poniekąd „poza dobrem  i złem ” [W. R ym kiew icz 
1995]. Jedyną granicą wolności i autonom ii człow ieka jest w olność i au
tonom ia drugiego człow ieka.

Do znanych paradoksów O św iecenia należy to, że obiecując wolność, 
um ożliw iło  pow stanie to talitarnych społeczeństw , gdzie odm aw ia się 
człow iekow i w szelkiej autonom ii i w olności. Z antynom iam i w olności

39 „W wieku XX miał m iejsce w naszej kulturze ujem ny proces [...] denobilitacji 
życia intelektualnego. Życie intelektualne w ciągu stu lat spadło z piedestału wzniosłego 
pow ołania kultyw ow anego przez m oralną elitę i stało się dziedziną walki o zyski" 
[A. G rzegorczyk 1996 s. 151].

4,1 I. Berlin [1991] w yróżnia kilkadziesiąt definicji wolności.
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spotykam y się także w postm odernizm ie, operującym  obrazem  człow ieka 
różnym  od A rysto telesow skiego  anim al rationcile. Z jednej strony po st
modernizm dom aga się niczym nie skrępowanej zewnętrznej wolności dla 
każdego człow ieka, z drugiej odm aw ia mu podm iotow ości, uw ażając go 
za byt, który -  w ew nętrznie -  nie je s t autonom icznym , wolnym  podm io
tem swych decyzji, gdyż podlega (m iał to „defin ityw nie” i „naukow o” 
wykazać S. Freud) wielu, nigdy do końca nie uśw iadom ionym , przem oż
nym i nie kontro low anym  w pływ om , zależnościom  i uw arunkow aniom .

Rozum iem y dzisiaj, że wolność, realizow ana głównie jako  ekonom icz
ny wolny rynek, oraz hasłowo pojęta tolerancja same z siebie nie zapew 
niają „lepszego św iata” . W  sytuacji, gdy brak zrozum iałych i akceptow a
nych uniwersalnych reguł życia społecznego, każdy poważniejszy (global
ny) kryzys ekonom iczny sprawia, że ludzie, których łączy tylko wspólny 
interes m aterialny, zaczynają się w zajem nie zw alczać. N ie kontrolow ana 
sw oboda (anarchia) to nie to samo co ośw ieceniow y ideał w olności i to 
lerancji.

Rozum ienie człow ieka jako  stw orzenia w ielorako -  biologicznie, spo
łecznie i h isto rycznie -  uw arunkow anego je s t szczególnie w idoczne 
w pracach J. D erridy. Skrajna teza filozofujących struk turalistów  głosi, 
że nie człow iek rządzi językiem , lecz język człow iekiem  („w szystko jest 
językiem ”). Brak wolności w m yśleniu oznacza filozofow anie bez w yróż
nionego centrum  (transcendującego i transcendentnego  podm iotu) oraz 
nadrzędnych celów  (te los), nadających sens ludzkiem u działaniu. Postęp 
nauki w rozum ieniu  chem icznych, neuronow ych i behaw ioralnych  uw a
runkow ań ludzkiego sposobu dośw iadczania i zachow ania pozostaw ia 
niewiele m iejsca na wolność, racjonalność i odpow iedzialność człowieka.

C złow iek społeczeństw  postm odernistycznych je s t coraz mniej wolny 
w ew nętrznie i zew nętrznie w płaszczyźnie politycznej, społecznej i eko
nom icznej. Z astępcze św ieckie w yrocznie i autorytety  kultury  m asow ej, 
ale pozbaw ione gw arancji religijnych, dyktują człow iekow i język iem  
m ediów  i show -biznesu, ja k  m yśleć i_jak się  zachow yw ać. S truktury  
społeczne, po lityczne, praw nicze i handlow e czynią go coraz bardziej 
zależnym : nie tylko od środow iska lokalnego, lecz i od rozległej sieci 
narodowych i m iędzynarodowych producentów i konsumentów, pozbaw ia
jąc  go w znacznej m ierze kontro li nad biegiem  w łasnego życia41. F ik 

41 „Jeśli w ciągu godziny można zabić miliony ludzi, którzy gdyby mogli, protestowa
liby praw dopodobnie w ielkim  głosem  przeciw ko ich zabójstw u, to jak  m ożna jednostkę 
ludzką traktow ać jako  w olną i sam odctcrm inującą?" [L. E. Cahoone 1988 s. XIII],
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cyjny świat telewizji (ostatnio wirtualnych gier komputerowych) wypełnia 
w ielu ludziom  coraz w iększą przestrzeń życia.

e) Sytuacja  religii

_Położenie religii, zw łaszcza chrześcijaństw a42, redukow anej do sfery 
czystej obrzędow ości, je s t w postm odernistycznym  św iecie złożone43. 
C hętnie przesuw a się ją  z obszaru życia publicznego do pryw atnego, 
argum entując, że w rzeczach doczesnych (społecznych) nie m a praw a 
głosu i bycia. Nakazy i zakazy K ościoła w sferze osobistej uw aża się za 
niewolącą ingerencję w sprawy sumienia. Dochodzi zarówno do odrzuca
nia religii przez ludzi rozczarowanych dotychczasow ym i instytucjonalny
mi form am i relig ii44, jak  i do fundam entalistycznych naw rotów  do róż
nych form  relig ijności ze strony tych, którzy w idzą w religii ratunek 
przed zagrażającą rela tyw izacją norm  zachow ania i nih ilizm em  m oral
nym. W  XIX  wieku z podobną krytyką religii jak o  insty tucji, ideologii 
I" praktyki politycznej, nie do pogodzenia z nauką Chrystusa, w ystępował
F. N ietzsche.

Pod hasłam i postm odernistycznym i przeb iegają typow e d la kultury 
nowożytnej zjawiska desakralizacji (profanum  przed sacrum), sekularyza
cji, laicyzacji i dechrystianizacji św iata, w którym  nie będzie ani Boga, 
ani relig ii45. Szczególny sprzeciw  postm odernistów  w yw ołuje ch rześc i
jaństw o, w którym upatruje się główny bastion fundam entalizm u, konser
w atyzm u i zagrożenia dla indyw idualnej wolności człow ieka. Rodzi to 
w ątpliw ość co do m ożliw ości postm odernizm u chrześc ijańsk iego46.

42 H. Kting [1994], charakteryzując sytuację religijną w świecie współczesnym, stwier
dza: „Brak pokoju m iędzy narodam i bez pokoju m iędzy religiam i. Brak pokoju m iędzy 
religiami bez dialogu między religiami. Brak dialogu między religiami bez podstawowych 
badań nad poszczególnym i religiam i".

43 Zobacz S. B ruce’a [1996] socjologiczny opis i w yjaśnienie przem ian w życiu 
religijnym  w społeczeństw ach zachodnich pod wpływ em  now oczesności.

Jak pokazują badania, coraz więcej ludzi uważa, „iż można być chrześcijaninem , 
nie należąc do żadnego Kościoła. Zarazem zaś wyraźnie słabnie zgodność osobistej wiary 
w Boga z chrześcijańską wiarą w Boga" [H. W aldenfels 1995 s. 16].

45 To nie jest sekularyzacja, lecz exodus duchowy (J. Kozielecki).
46 Nad w yzw aniem , jak ie  stanowi postm odernistyczny sposób w idzenia św iata dla 

teologii chrześcijańskiej, zastanaw ia się ks. Tom asz W ęcław ski [1996],
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P ostaw ione w czasach O św iecenia hasło religijnej neutralności pań
stw a oznaczało  odejście od średniow iecznej idei zun ifikow anego św iata 
polityczno-religijnego, z religią jako  fundam entem  porządku społecznego 
i politycznego. O znaczało to odejście od koncepcji państw a budow anego 
na podstaw ach chrześcijańskich . T olerancja dla innych religii i w yznań, 
o tw artość na społeczeństw o św ieckie oraz postulat m inim alizacji zw iąz
ków m iędzy K ościołem  i państw em  stały się podstaw ow ą regułą św iato
poglądowej neutralności państwa. Skądinąd wolność religijna -  prawo do 
w yznawania i publicznego praktykow ania religii -  uchodzi za fundam en
talne praw o każdego obyw atela, zagw arantow ane konstytucyjnie.

Praw o do w olności religijnej nie gw arantuje istn ien ia  relig ii, lecz 
możliwość jej praktykowania. Z jednej strony świeckie państw o nie iden
tyfikuje się z żadną konkretną religią lub religią w ogóle, z drugiej stro
ny relig ia je s t w olna w tym  sensie, że państw o zapew nia je j n iesk rępo 
wany rozw ój. H istoria pokazuje, że stanow isko takie bynajm niej nie 
likw iduje m ożliw ych konflik tów  m iędzy państw em  i relig ią, jak  w cześ
niej naiw nie uważano. Prowadzone na zachodzie Europy dyskusje na ten 
tem at u jaw niają  m ożliw ość bardziej zróżnicow anych ujęć w zajem nych 
relacji religii i państw a. H asło w olności religii n iekoniecznie należy 
rozumieć w tym  sensie, jakoby religia była sprawą czysto prywatną, gdyż 
w pływając na przekonania swych wyznawców, ma ona potencjalnie w iel
kie znaczenie polityczne.

Trudności, na jak ie  napotyka praktykow anie religii zinsty tucjonalizo
w anej, nie oznaczają zaniku zdolności do w iary religijnej w ogóle. To 
praw da, że na zachodzie (stopniow o także na w schodzie) Europy religie 
insty tucjonalne tracą coraz więcej swych członków , ale odchodzeniu  od 
relig ijności insty tucjonalnej47 tow arzyszy na całym  św iecie -  n iespo ty 
kane w przeszłości -  zainteresow anie sprawam i religii. D iagnozy staw ia
ne na podstaw ie badań em pirycznych przew idują w następnych  dz iesię 
cioleciach w zrost religijności. Zupełny indyferentyzm  religijny jest dzisiaj 
zjaw iskiem  rzadkim . N auczyliśm y się dostrzegać przejaw y religii (i reli
gijności) poza je j insty tucjonalnym i form am i, także to, że ludzie m ogą 
być relig ijn i, n ie m ając w yraźnej lub w ogóle idei Boga.

Zw rot w kierunku relig ii, podobnie jak  ku filozofii, dokonyw ał się 
zw ykle w okresach kryzysu: załam ania się panujących ideologii i po ja
w iania się nowych. Obserwowany „powrót religii” (czy raczej religijnoś

47 ,Je zu s tak, Kościół nie!” „Dzisiaj polski chłop wierzy w Pana Boga, a nie w księ
dza" (zasłyszane w czasie audycji radiowej).
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ci), transcendencji, sacrum , lecz także w zrost zainteresow ań zjaw iskam i 
parapsychologicznym i i „dziwnym i” dokonuje się w dram atycznie przeży
wanej próżni św iatopoglądow ej. N iezbyw alna potrzeba św iętości4 prze
nosi się z osobow ego B oga na inne sfery życia publicznego i p ryw atne
go. Substytutem  dośw iadczenia religijnego i obrzędu religijnego może się 
stać orgiastyczny taniec w dyskotece, przeżycia mistycznego -  narkotyki.

Na postm odernistyczny św iat składa się trudne do zakw alifikow ania 
quasi-relig ijne zjaw isko zwane zbiorczo New Age: synkretyczne w ym ie
szanie elem entów  różnych kultur, religii, św iatopoglądów , filozofii i na
uki. Poszukując sensu życia, ludzie gotow i są zaufać każdem u, kto im 
go pokaże; są gotow i na najbardziej zw ariow ane form y w iary, nawet 
kolektyw ne sam obójstw o, jeśli tego zażąda duchow y przyw ódca. Różne 
religijne i pseudoreligijne sekty, na których czele stają sam ozw ańczy 
guru, prorocy, nauczyciele, „duszochw aci” i uzdrow iciele , przeżyw ają 
niespotykany w przeszłości rozkwit i liczbowy rozrost. Powstaje ogromny 
superm arket religijny, wypełniony sektami (millenarystycznym i), pozafor- 
m alnym i rucham i religijnym i i parareligijnym i (satanizm , spirytyzm , 
okultyzm , kabała49, neopoganizm 50), będący osobliw ym  w ym ieszaniem  
(patchw ork) elem entów  w ierzeń chrześcijańskich, gnostycznych, m agicz
nych, paranaukow ych, m yśli w schodniej (zenizm ).

Rów nież chrześcijaństw o, w różnych swych przejaw ach, podlega, nie 
zawsze obecnie jeszcze wyraźnie rejestrowanym , instytucjonalnym  i dok
trynalnym  przemianom . Kiedyś Bóg jaw ił się -  filozoficznie i teologicz
nie -  jako  byt samoistny, transcendentny, w ieczny, niezależny od swych 
stw orzeń A bsolut, dzisiaj raczej jako  stw órca i zbaw ca, im m anentnie 
związany ze światem i sprawam i ludzkimi. Postm odernistyczny chrześci
jańsk i Bóg nie je s t w idziany jako  starotestam entow y surow y sędzia, 
którego należy się bać51, lub jako  ośw ieceniow a N ajw yższa In teligen
cja, zadziw iająca swą racjonalnością, lecz jako  M iłość52: kochający O j
ciec (według fem inistek również M atka), wyrozum iały dla ludzkiej grze

4S „Człowiek jest istotą jednak w jakiejś' mierze religijną czy parareligijną i próbuje 
szturm ow ać niebo" [S. M orawski 1992a s. 361.

49 Rozum iana m agicznie jako  kabalistyka, a nie jako  m istyka judaistyczna.
50 „Lyotard odrzuca monoteizm w imię poganizmu, czyli swoistej subiektywnej religii 

bez B oga” [T. L, Pangle 1994 s. 42],
51 Stary Testam ent zna również obraz czułego Boga, jak  św iadczy o tym chociażby 

werset z Iz 49, 15, przyrów nujący Boga do matki kochającej sw e niem ow lę.
52 W duchu postm odernistycznym  napis na kwicie w am erykańskim  superm arkecie 

głosi: Sm ile  -  Cod loves you!
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szności i w spółczujący ludzkim  cierp ien iom 53. Z ain teresow anie teo log ią 
budowaną na grunCie"fii0żofif procesu dobrze się w ten kontekst wpisuje.

f) M oralność postm odern istyczna

O dpow iednikiem  epistem ologicznego  an tyfundam entalizm u w sferze 
praktyki je s t propozycja m oralności bez profesjonalnej e tyk i54. Postm o- 
derniści sprzeciw iają się traktowaniu w sposób uniw ersalny i pozaczaso- 
wy norm  m oralnych i kodeksów  m oralności w łaściw ych jednej kulturze 
oraz rozciąganiu ich na w szystkie kultury i społeczeństw a. Istn iejące 
kodeksy m oralne m ają w najlepszym  wypadku w alor m iejscow y i czaso
wo ograniczony. T radycyjne wartości m oralne m ają tylko charakter oby
czajow y i nie służą bezpośrednio  niczyjem u dobru [B. S tanosz 1995 
s. 105]. Z punktu w idzenia liberalizm u stanow ione kodeksy etyczne 
zagrażają wolności człow ieka, uważanej za absolutną w artość nadrzędną, 
dehum anizując go i niew oląc system em  konw encjonalnych w gruncie 
rzeczy przepisów  etycznych. Postm odernistyczna retoryka sam orealizacji 
i sam ospełnienia głosi, że każdy sam decyduje o tym, co d la  niego rze
czyw iście w artościow e.

W postm odernistycznym  św iecie człow iek staje wobec trudnej konie
czności dokonyw ania w yborów , także m oralnych, sam otnie, na w łasną 
rękę, gdyż nie u ła tw iają ich ogólnie przyjęte k ry teria w artośc iow ania55. 
Jeżeli szukać gdzieś podstaw  dla zachow ań m oralnych, to w sam ym  
człow ieku, który bez kodeksów  m oralnych, jak  się tu uw aża, w ie, co 
dobre, a có złe. Sokrates również przyjm ow ał, że ludzie nie m uszą cze
kać na filozofów  (ekspertów  od m oralności), by dokonyw ać trafnych 
w yborów  m oralnych56, jednak  stosując swą m aieutyczną m etodę, w ie
rzył we w rodzony (w irtualny) charakter w iedzy etycznej (sum ienie, dai- 
m onion) oraz rozum ną naturę człow ieka.

53 Jest to zwycięstwo obrazu Boga jako miłującego i przebaczającego Ojca, rysowany 
w Nowym  T estam encie przez przypow ieść o synu m arnotraw nym  (Łk 15, 11-32).

54 W XI wieku Piotr Damian zauważył, że triumfowi racjonalności towarzyszy zanik 
m oralności i religijności.

55 Sytuację tradycyjnych teorii etycznych w św iecie postm odernistycznym  rozw aża 
szczegółow o m iędzy innym i Z. Bauman [ 1996b].

56 Badania nad sposobam i zachow ania zw ierząt pozwoliły odkryć również w świecie 
zw ierząt rodzaj naturalnej etyki, ufundow anej na biologii [F. de W aal 1996],
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Zdaniem  krytyków  postm odernizm u pogląd o nieistn ieniu  un iw ersa l
nych norm  etycznych musi pociągać za sobą atrofię m oralną i m oralny 
nihilizm  . O dw oływ anie się do jednostkow ej odpow iedzialności cz ło 
wieka, negacja Boga jako instancji normotwórczej, odrzucenie pow szech
nie obow iązujących zasad etycznych i jednej uniw ersalnej etyki spraw ia 
wrażenie, jakoby w świecie postm odernistycznym  w szystko było dozw o
lone. „Proponuje nam się świat, w którym  właściwie wszystkie zw ierząt
ka są ciem ne, bo panuje jedna  w ielka noc aksjologiczna. W łaściw ie 
człow iek nie je s t w stanie rozróżnić m iędzy tym, co dobre i złe, lepsze
-  gorsze” [S. M oraw ski 1992a s. 44],

Postm oderniści słusznie, ja k  się wydaje, protestują przeciwko oskarże
niu o nihilizm  etyczny, że upow szechnienie w społeczeństw ach postaw y 
areligijnej musi za sobą pociągnąć powszechny am oralizm  i rozprzęgnię- 
ęie się wszystkich więzi społecznych. Z poglądem, że postm odernizm jest 
w całym  swym  w ym iarze m oralnym  nihilizm em  lub do niego prowadzi, 
polem izuje Z. Bauman [1996b]. Odróżniając między ogólnoludzką m oral
nością i e tyką (partykularnym i kodeksam i etycznym i), w yłuszcza argu
menty przeciw ko m oralnem u relatyw izm ow i. „W brew  sceptykom , jak
i gorącogłow ym  entuzjastom  -  perspektyw a ponow oczesna nie odsłania 
»względności« zjawisk o charakterze m oralnym ” (s. 22). Pogląd o „lokal
nym  tylko i czasow o ograniczonym  charakterze każdego z system ów  
m oralności” (to, co w jednym  m iejscu i czasie uw aża się za dobre, na 
to w innym  m iejscu i czasie ludzie się krzyw ią, a zatem , że „w szystkie 
znane dotąd w yobrażenia o kształcie moralności uznać trzeba za w zględ
ne, przypisane do m iejsca i czasu” , s. 20) nie sankcjonuje bynajm niej 
m oralnego relatywizm u w postaci tezy, że wszystkie poglądy m oralne są 
rów nie dobre, na przykład nazistow skie.

Postm odernizm  nie je s t n ihilizm em  etycznym , bo sprzeciw iając się 
tworzeniu uniwersalnych kodeksów etycznych, odwołuje się równocześnie 
do jednostkow ej odpow iedzialności człow ieka i w ierzy w podstaw ow ą 
w rażliw ość m oralną ludzi, jako  podstaw y dem okracji. M oralność bez 
w iary w B oga nie oznacza je j końca58, gdyż m ożna ją  budow ać na n a

57 Genezę nihilizm u m oralnego wiąże się z poglądam i F. N ietzschego [G. Vattim o 
1996 s. 33],

58 „Pow inniśm y być moralni dlatego, że powinniśm y być (lub: po to. żeby być) 
m oralni. To znaczy, że ani nic może istnieć, ani nic jes t potrzebne na to, żebyśm y nie 
popełn iali »błędu«, »głupstw a« będąc m oralni, jak iekolw iek pozam oralne uzasadnienie 
słuszności zajm ow ania postawy m oralnej” [H. Eilstcin 1995 s. 49]. Osoba am oralna jest 
„człowiekiem  o osobowości ułomnej pod względem em ocjonalno-w olicjonalnym " (s. 50).
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turalnej człow iekow i życzliw ości, współczuciu, altru izm ie i uniw ersalnej 
m iędzyludzkiej solidarności (R. Rorty). Postm odernista je s t w rażliw y na 
w artości m oralne, chociaż na inne niekiedy niż m oderna lub inaczej 
rozum iane. D om aga się odpow iedzialności i spraw iedliw ości, szacunku 
d la praw  drugiego człow ieka. Zna dylem aty m oralne59, na przykład że 
upraw ianie filozofii nie przyczynia się do poprawy świata. O pow iada się 
za  poszanow aniem  godności i praw  człow ieka, pozostaje w rażliw y na 
tradycyjne, ośw ieceniow e w artaści-Jium anistyczne: w olność, braterstw o 
(so lidarność), _równość, je s t przeciw ko barierom  narodow ym , rasow ym
i religijnym , a za tolerancją i spraw iedliw ością społeczną, wierzy w spo
łeczeństw o otw arte, wolne, pluralistyczne i dem okratyczne, ceni (neoro- 
m antycznie) uczucia i nie chce przechodzić obojętn ie obok ludzkiego 
cierpienia. N ie przypisu je ty lko .w artośc iom  charakteru  absolutnego.

g) Z agub ien ie się człowieka

O środkiem  m yśli postm odernistycznej je s t antropologia, z koncepcją 
gzłow ieka przypom inającą egzystencjalistyczną. Postm oderniści ujawniają 
d ram atyczną kondycję człow ieka w świecie. „N ie w iem y już , dokąd 
idziem y; nie wiem y naw et, czy postępujem y w prostej linii, czy też 
kręcim y się w kółko” [Z. Baum an 1994a s. 72],

D la starożytnych G reków  i ludzi średniow iecza racjonalność św iata 
(w edług pitagorejczyków  był on liczbą i harm onią) i cz łow ieka jako  
m ikrokosm osu [M. K urdziałek 1996b] była oczyw ista. U porządkow any 
(proporcjonalny, harm onijny, hierarchicznie uporządkow any), intelligibil- 
ny kosm os sam ym  swym  istnieniem  uzasadniał istniejący w nim  p o rzą
dek oraz m ożliw ość jego  poznania (ens est in tellig ib ile). Z adanie cz ło 
w ieka polegało na stw ierdzaniu istniejącego obiektyw nie ładu, przy zało
żeniu, że dysponuje on odpowiednimi ku temu uzdolnieniam i i władzam i 
poznaw czym i. Od czasów  Kanta filozofia człow iekowi (ludzkiem u rozu
mowi) przypisała zadanie porządkowania świata za pomocą apriorycznych 
form  poznaw czych, narzucanych w postaci 'p ojgc i o w e j~s i at k i na św iat .

59 D ylem aty m oralne postm odernisty przedstaw ia R. Rorty [ 1996a].
„Dla wielu autorów klasycznych celem lub telosem życia ludzkiego była spokojna 

kontem placja porządku kosm osu oraz m iejsca w nim człow ieka. U w ażano ten cel za ze 
wszech m iar pożądany, chociaż jego osiągnięcie jako sposobu życia było mato prawdopo
dobne i nie istniała żadna sztuka lub nauka, która mogłaby służyć jako skuteczny do tego
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D etronizacja człow ieka przebiegała w czasach now ożytnych pow oli, 
lecz konsekw entnie. N ajpierw  od czasów  K opernika Z iem ia, a na niej 
człowiek, przestała być ośrodkiem  kosmosu, potem pod wpływem ewolu- 
cjonizm u Ch. D arw ina przestano człow ieka traktować jako  koronę stw o
rzenia, w idząc w nim  przypadkow y produkt ew olucji, w reszcie S. Freud 
odebrał mu praw o do decydow ania o własnym  losie, rysując obraz czło
w ieka jak o  istoty rządzonej nie uśw iadom ionym i popędam i.

Odrzucenie hierarchii w świecie nazwał Max W eber „odczarowaniem ” 
świata, najpierw od religii, potem od filozofii i nauki, dzisiaj od m ądroś
ci w ypow iadanych przez intelektualistów . W idzeniu nie zhierarchizow a
nego społeczeństw a sprzyjają hasła równości i w olności, które -  pojęte 
sloganow o -  nie porządkują, gdyż ustaw iają w szystkich ludzi na tej 
samej płaszczyźnie („w szyscy mamy jednakow e żołądki”). Żyjem y, zda
niem  J.-F. Lyotarda, w otw artej p rzestrzeni-czasie, w której nic nie ma 
tożsam ości, są tylko transform acje, i gdzie można wieść życie jedynie na 
sposób dram atyczny, to je s t bez scenariusza ściśle przestrzeganego przez 
grających na scenie św iata aktorów  [Z. Baum an 1996a s. 30],

C złow iek  ponowożytny nie dostrzega imm anentnego porządku w świe
cie, św iat jaw i mu się jako  przypadkow e, chaotyczne nagrom adzenie 
rzeczy, a on sam jako igraszka irracjonalnych sił. K ształt (natura) świata 
nie je s t raz na zawsze dany, lecz nadawany przez człow ieka, budującego 
stale nowe, alternatywne obrazy świata, z których żaden nie jest uprzywi
lejowany. W  tak rozum ianym  świecie człowiek dostrzega swą tym czaso
wość, przygodność, ograniczoność i niemoc; wystawiony na nie kontrolo
wany wpływ anonimowych sił i procesów społeczno-polityczno-gospodar- 
czych, dośw iadcza swej jednostkow ej bezsiły61.

Z w łasnego wyboru człow iek epoki postm odernistycznej je s t bezdo
mnym nom adą i w iecznym  w łóczęgą, cyganem , żyjącym  na obrzeżach 
kosm osu (J. M onod). W  zatom izow anych strukturach w spółczesności, 
w kulturze, która zrezygnow ała ze swych sensotw órczych funkcji, w co

środek. U w zględniając nieuniknioną skończoność człow ieka, prow adzenie takiego życia 
kontem placyjnego było czystym  przypadkiem . W ielu now ożytnych autorów , poczynając 
z grubsza od M achiavellego, odrzuciło to pojęcie na rzecz innej koncepcji celu życia 
ludzkiego, „niższego", lecz przy zastosowaniu odpowiedniej lechne , m ożliw ego do osiąg
nięcia: zaspokojenia namiętności. Przyrody nie trzeba kontem plow ać, lecz nią zawładnąć; 
załam ała się dystynkcja m iędzy teorią a techne , a zrodził się now ożytny hum anizm  jako  
rodzaj technologicznej sam oasercji” [R. B. Pippin 1991 s. 5].

61 W tej sytuacji chaosologia, nowa dziedzina badań naukow ych, nie pojaw iła się 
przypadkow o [J. G leick 1996; I. Prigoginc, I. Stengers 1984],
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raz mniej przejrzystych społeczeństw ach postm odernistycznych człow iek 
m a coraz mniej szans na zrozum ienie, nie m ówiąc już  o kontroli otacza
jąceg o  go św iata. Pozostaw iony sam sobie, nie znajduje oparcia  ani 
w B ogu, ani w sobie , ani w społeczeństw ie (jego w ielorakich  in sty tu 
cjach)63. Zm ęczony sw ą sam otnością, czuje się nie rozum iany w n iezro 
zum iałym  otoczeniu . Z taką św iadom ością nie ty lko trudno się filo zo 
fuje, lecz rów nież żyje. W  utracie poczucia racjonalności św iata i cz ło 
wieka szukać należy w yjaśnienia obserw ow anego rozchw iania lub odrzu
cania tradycyjnego porządku m oralnego, redukow anego do sfery kulturo
wo uw arunkow anej obyczajowości lub w w ypadku religii do zew nętrznej 
obrzędow ości.

4. Filozofia postmodernistyczna

W  zaistniałej sytuacji nie m ożna tak filozofow ać, ja k  gdyby nic się 
nie stało. Filozof, który chce oddziaływać na sw oją epokę, musi nią żyć. 
W iele dotychczasow ych pojęć filozoficznych, poddanych postm odern is
tycznej dekonstrukcji, u traciło  sw ą p ierw otną oczyw istość i w ym aga 
przem yślenia. Filozofia ponow ożytna -  filozoficzna herm eneutyka, „nowa 
filozofia nauki” , neokuhnizm , neopragm atyzm , poststrukturalizm , dekon- 
strukcjonizm , różne postacie historyzm u, neognoza i New Age  -  stanowi 
„naturalny” kontekst filozofowania, które chce zyskać posłuchanie w spół
czesnych.

62 „N ieobecność struktur społecznych, jak ie  w yznaczałyby raz na zaw sze [...] ramy 
tego, co możliwe, ale zarazem byłyby wsparciem dla wysiłków skierowanych na realizację 
którejkolw iek z obranych m ożliw ości, je s t bodaj najdobitn iejszą cechą w yróżniającą byt 
ponow oczesny" [Z. Baum an 1994a s. 14],

r’3 W kulturze postfilozoficznej „ludzie będą się czuli samotni, bardzo ograniczeni, bez 
powiązań z czym ś istniejącym  »poza«" [R. Rorty 1982 s. XLII],

64 Sytuację powszechnej dezorientacji i braku jakichkolw iek punktów oparcia opisuje 
szczegółowo M. Foucault. W 1936 roku E. Husserl [1987] ostrzegał przed niebezpieczeń
stwem sceptycyzm u, do jakiego prowadzi pojęcie racjonalności zawężane przez przyrodo
znaw stw o (od czasów  G alileusza) do tego, co m ierzalne i przeliczalne. Kryzys kultury 
europejskiej {des europdischen M enschentum s) je s t kryzysem  duchow ym  i polega na 
zaniedbaniu podstawowych pytań o prawdę, sens życia i świata, a sposobem przezwycięże
nia kryzysu jes t przyjęcie perspektyw y fenom enologicznej.
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M ów ienie o postm odernizm ie filozoficznym  je s t problem atyczne: 
niejasna je s t jeg o  geneza, przedstaw iciele, drogi rozw oju i rzeczyw iste 
znaczenie65. Postm oderniści dostrzegają w dziejach kultury europejskiej 
trzy okresy: przednowożytny, nowożytny (od Kartezjusza) i ponowożytny. 
Łączą, co brzm i analitycznie, początek  filozoficznego postm odernizm u 
z niejasno datowanym końcem filozofii modernistycznej. Inaczej początek 
filozofii postm odernistycznej w idzą neostrukturaliści i poststrukturaliści, 
inaczej filozofow ie związani z fenom enologią i herm eneutyką. F ilozofo
wie kontynentalni wywodzą ją  z poglądów S. Kierkegaarda, F. Nietzsche
go, K. M arksa, S. Freuda, E. Husserla, anglosascy w iążą ją  z am erykań
skim  pragm atyzm em  (J. Dewey, Ch. S. Peirce) lub tak zw aną filozofią 
postanalityczną.

K ażda próba zlokalizow ania filozofii ponowożytnej -  przejścia now o
żytności w fazę ponow ożytności -  je s t um ow na, bo zależna od doboru 
dyskusyjnych przecież wskaźników. W  wypadku radykalnego przeciw sta
w iania postm odernizm u czasom nowożytnym  (m odernie) łatwo o złudze
nie nowości, któremu uległ kiedyś Kartezjusz, dystansując się od scholas
tyki. P rzyjęte w kulturze zachodniej odróżnianie trzech epok h isto rycz
nych -  starożytności, średniow iecza i nowożytności -  dokonuje się prze
cież nie tyle ze względu na ich odm ienność i samo czasow e następstwo, 
ile na znaczenie, jak ie  miały epoki w cześniejsze dla późniejszych [por.
H. G unther 1984],

F ilozofia ponow ożytna (postm odernizm  w filozofii, filozoficzny post
m odernizm ) znajduje swój szczególny wyraz w poglądach francuskich  
poststrukturalistów  i dekonstrukcjonistów  (R. Barthes, G. Deluze, J. Der- 
rida, J. Lacan, M. Foucault i inni). N atom iast filozofow ie anglosascy 
z rezerwą na ogół odnoszą się do poststrukturalizmu (podobnie jak  wcze
śniej do strukturalizmu). W  USA postm odernizm jako dekonstrukcjonizm  
je st częściej obecny na w ydziałach literaturoznaw stw a i nauk po litycz
nych niż filozofii66. Przy szerszym  rozum ieniu do filozofii postm oder
nistycznej zalicza się filozofów  zw iązanych z herm eneutyczno-pragm a- 
tycznym  zw rotem  filozofii, z filozoficzną herm eneutyką, z h istoryzującą

65 J. Kmita [ 1995a s. 10] uważa postm odernizm , obok neopragm atyzm u, za najbar
dziej charakterystyczny nurt filozofii współczesnej.

66 „Najbardziej żywe dyskusje wc współczesnym życiu intelektualnym  Ameryki Pół
nocnej dotyczą postm odernizm u. Nie są to tylko akadem ickie dyskusje filozoficzne, lecz 
obejmują one wszystkie dyscypliny uniwersyteckie, krytykę literacką, architekturę, dramat, 
taniec i inne dziedziny kultury” [R. C. N eville 1992 s. 1],
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postem piryczną i postp ragm atyczną filozo fią  n au k i67, z am erykańskim  
neopragm atyzm em  (R. B ernstein , W. V. O. Q uine68, R. Rorty) [J. P. 
M urphy 1990], z filozofią  lingw ocentryczną, z prężnym  nurtem  filozofii 
języka i umysłu, z kognitywizm em  (cognitive science), jak  również z epi- 
stem ologicznym  i m etodologicznym  anarchizm em  (P. K. Feyerabend). 
A  w ięc ze sposobam i filozofow ania najbardziej charakterystycznym i dla 
naszych czasów .

F ilozofię postm odern istyczną m ożna próbow ać przedstaw ić w postaci 
typow ych poglądów  i tez, składających się na postm odernistyczny klim at
i ducha (Zeitgeist) filozofow ania. T w orzą je  między innymi: antykartezja- 
nizm , dekonstrukcjonizm , antyreprezentacjonizm , krytyka obiektyw izm u, 
postaw a histo ryzująca, antyfundam entalizm , an tydem arkacjonizm  oraz 
am biw alen tna postaw a w obec hum anizm u i filozofii.

a) A ntykartezjan izm

Postm odernistyczna krytyka now ożytności znajduje swój w yraz w an- 
tykartezjan izm ie69: odrzucaniu  poglądów  K artezjusza, ojca filozofii no 
w ożytnej, o raz tego, co uw aża się za w yraz postaw y kartezjańsk ie j w 
kulturze i filozofii. K oniec m oderny je s t kresem  program u („pro jek tu”) 
O św iecenia i p ie lęgnow anych  przez nie w artości.

W  krytyce m odernizm u postm oderniści nie są odosobnieni. Tendencja 
do k ry tykow ania m yśli ośw ieceniow ej spraw ia, że niew ielu  filozofów  
przyznaje się do kartezjanizm u. Krytyka kartezjanizm u, uspraw iedliw iona 
dw uznaczną schedą po K artezjuszu , je s t se lek tyw na i pod hasłem  anty- 
kartezjanizm u kryją się różne treści: m aterialiści krytykują go za spirytu- 
alizm , sp iry tualiśc i za m aterializm  (d la obu poglądów  m ożna znaleźć 
podstaw y u K artezjusza), filozofow ie analityczni za idealizm, relatyw izm
i dualistyczną m etafizykę człow ieka („m it o dualizm ie um ysłu i c ia ła” ,

67 W  tradycji postmodernistycznej umieszcza się Th. Kuhna pojęcie paradygmatu jako 
w yraz relatyw izacji poznania naukow ego do jego  zew nętrznych kontekstów  oraz tezę
o niew spótm ierności teorii: n iem ożliw ości porów nyw ania teorii naukow ych pow stałych 
w różnych paradygm atach.

68 Sam Q uine w yraża się o postm odernizm ie negatyw nie.
69 Przykładow o E. G ilson m ówi o „dośw iadczeniu kartezjańskim ” [1968 s. 90], 

G. R yle o „micie kartezjańskim ” [1970 s. 41], A. Gaw roński o „form acji kartezjańskiej" 
[1984 s. 259], R. Bernstein [1985 s. 16] o Cartesian an.xiety -  kartezjańskim  kom plek- 
sie(?).
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G. Ryle), am erykańscy pragm atyści (Ch. S. Peirce) za intuicjonizm  i po
szukiw anie w iedzy koniecznej, tom iści (M. A. K rąpiec), którzy w idzą 
dzieje filozofii nowożytnej jako jedno pasmo pomyłek i błędów, krytyku
ją  kartezjanizm  za jednostronną koncentrację na epistem ologii, idealizm , 
subiektyw izm , solipsyzm  i relatyw istyczną teorię poznania. N aturalnie, 
nie wszyscy współcześni krytycy kartezjanizmu są automatycznie postmo- 
dernistam i.

Postm odern istyczna krytyka kartezjanizm u dotyczy m iędzy innym i 
kategorii podm iotow ości. C hociaż now ożytne odkrycie sfery podm ioto
wości i sam ośw iadom ości było ważnym  osiągnięciem  filozofii now ożyt
nej, dało początek w ielu złudzeniom : koncepcji autonom icznego i racjo
nalnego podm iotu jako  oczyw istej podstaw y pewności poznania, prawdy 
jak o  naczelnej, uniw ersalnej i transkulturow ej kategorii, tyranii w szech
obecnego i w szechm ocnego rozum u70. O św ieceniow y rozum  zaw iódł 
teoretycznie i praktycznie: przygodny rozum ludzki nie potrafił spełnić 
staw ianych mu teoretycznych żądań fundam entalistycznych, a praktyczna 
realizacja „projektu Ośw iecenia” nie dała ludzkości spodziewanego szczę
ścia. W krytyce ośw ieceniow ego rozum u (antyracjonalizm ) solidaryzują 
się F. N ietzsche i M. Heidegger, M. Horkheim er i Th. W. Adorno, oskar
żając go o represyw ność w stosunku do tego, co indyw idualne, o skłon
ność do uniform izacji i egalitaryzacji rzeczywistości, o związki z władzą,
o zakusy to ta litarne oraz o europocentryzm  i technokratyzm .

Postm odernistyczna krytyka podmiotu i subiektywności nie m a charak
teru socjologicznego i politycznego, lecz filozoficzny. N aw iązując do 
analizy kategorii podm iotu przez S. K ierkegaarda, F. N ietzschego,
S. Freuda, E. Husserla, Th. Adorno i ostatnio G. Vattimo, postm oderniści 
odrzucają „m it podm iotow ości”71: koncepcję człow ieka jako  św iadom e
go siebie, racjonalnego i autonom icznego (w zględem  św iata) podm iotu 
ep istem ologicznego i m oralnego. W  swej krytyce kategorii podm iotu 
postmoderniści odwołują się między innymi do enigmatycznego sform uło
wania F. de Saussure'a, że język nie jest substancją, lecz form ą [B. Mal- 
mberg 1969 s. 68 n .|. W ykorzystując do destrukcji podm iotu psychoana

70 Na tem at perypetii ujęć rozumu w kulturze zachodniej pisze E. G ellner [1992],
71 „Filozof postm odernistyczny ma awersję do posługiwania się pojęciem podm iotu, 

rozum ianym  jako  sam ośw iadom ość [...] Pojęcie podm iotu je s t »przestarzałe« -  sądzi 
Vattim o -  ó ile jes t ono aspektem  m yślenia, które zapomina o byciu, na rzecz obiektyw 
ności i je j ujęcia w formie »obecności«” [M. Potępa 1996 s. 82],
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lizę F reuda, J. Lacan przypisuje podśw iadom ości tę sam ą strukturę co 
językow i [D. D avidson 1989].

Krytyka nowożytnej -  kartezjańskiej -  koncepcji podmiotu jako  sam o
św iadom ości (res cogitans) nie je s t odkryciem  postm odernistów  
[M. Frank, G. Raulet, W. van Reijen 1988]. Proces dekonstrukcji ludzkiej 
jaźn i zapoczątkow ał D. Hum e, głosząc, że substancjalna jedność  „ja”
i tożsam ość podm iotu , nie u jaw niana w w rażeniach zm ysłow ych przez 
żadną refleksję, je s t wym ysłem  filozofów. H um e'ow ska krytyka kategorii 
substancji nie obejm ow ała jednak pojęcia sam orefleksji, to je s t zdolności 
podm iotu do staw ania się przedmiotem własnego poznania, zapewniającej 
poznaniu  pew ność i zasadność. I. K ant bronił jedności ludzkiej jaźn i, 
rozw ijając refleksyjny model podm iotowości i poznania oraz przyjm ując, 
że integralnym  elem entem  świadom ości je s t nie tylko jej przedm iot, lecz 
również (samo-) św iadom ość przedmiotu. M. H eidegger unika rozerw ania 
poznania na przedmiot i podmiot przez przyjęcie nierozdzielnego związku
i p ierw otnie (intencjonalnie) danej w spółobecności św iata i św iadom ości 
w dośw iadczeniu, wyrażając tę sytuację między innymi za pom ocą takich 
określeń , jak  „bycie-w -św iecie” i „w spółbycie-z-innym i” .

P rzeciw ko substancjaln ie pojętem u podm iotow i w ystępuje m iędzy 
innymi filozoficzna hermeneutyka. H.-G. Gadam er nie odrzuca wprawdzie 
w prost ośw ieceniow ego pojęcia rozum u i jego  uniw ersalistycznych p re 
tensji, lecz celem  u jęcia jego  w łaściw ej natury poddaje go radykalnej 
rekonstrukcji. P rzezw yciężając subiektyw istyczne m yślenie, nie przyjm u
je, by sam oświadom ość m ogła być nienaruszalną podstawą (fundamentum  
inconcussum ) poznania. W łaściw ym  podm iotem  poznania je s t językow o 
uję ta  tradycja, a poznanie -  nigdy nie zakończonym  procesem  rea lizo 
w ania się sensu.

b) D ekonstrukcjonizm

Filozofia postm odernistyczna jest krytyczna, destrukcyjna, dem istyfi- 
kująca, dem itologizująca, kontynuując w tym w zględzie krytyczną trady
cję O św iecenia. Postm odernizm , zw łaszcza w w ydaniu poststruk turalis- 
tów, je s t nurtem  negacji, podejrzenia, dem askow ania, podw ażania, kw es
tionow ania i destrukcji. O ile moderna, występując przeciwko wszelkiego 
rodzaju przesądom , cen iła sobie praw dę, praw o, porządek, częściow o 
au tory tety  (na przykład  naukow y rozum ), postm oderna przedkłada nad
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nie indyw idualną w olność, otw artość, tolerancję, pluralizm  sposobów  
zachow ania, n iepow tarzalność i oryginalność72.

Postm odernistom  nie chodzi o proste dem askowanie błędów przeszłoś
ci, by je  przezw yciężyć, lecz o spojrzenie na nie jako  źródło bogactw a 
m yśli w spółczesnej. „Ponow oczesność nie pow raca w tym  sensie do 
zasady czy źródła, które now oczesność w jak iś sposób zan iedbała czy 
zakryła. W  tej perspektyw ie to w łaśnie filozofia m odernistyczna jako  
filozofia nowoczesności pow racała do pojęcia źródła, operując stale kon
cepcją krytycznego »przysw ojenia« na pow rót tego, co zostało utracone 
w rezultacie rozw oju h isto rycznego” [M. P otępa 1996 s. 71].

W yrazem  destrukcyjnej postaw y postm odernistów  są, w ypow iadane 
w naw iązaniu do F. N ietzschego, hasła „końca” i „śm ierci”73 podstaw o
wych wartości kultury zachodniej: Boga i religii, hum anizm u (człowieka 
jako  podmiotu), filozofii, zw łaszcza metafizyki, nauki, absolutnie pojętej 
praw dy i pew ności poznania, racjonalności, oraz podkreślanie koniecz
ności przezw yciężania tradycyjnych rozróżnień, podziałów  i h ierarchii, 
standardów  oraz dotychczasow ych autorytetów  (religii, rozum u, nauki) 
[J. Stout 1981], W artości te należy poddać rekonstrukcji, czy dekonstruk- 
cji i destrukcji, gdyż niew olą człow ieka, m am iąc utopijną nadzieją po- 
nadhistorycznego zbawienia.

c) Krytyka obiektywizm u

K rytyka kartezjanizm u obejm uje tezę o opozycji m iędzy res extensa  
a res cogitans1Ą. P rzekonani, że leżąca u podstaw  filozofii now ożytnej 
epistem ologiczna dychotom ia podm iot-przedm iot jest fałszyw a, postm o- 
derniści odrzucają zw iązaną z nią koncepcję obiektywności: w iarę w au
tonomiczny podmiot poznania i przedmiotowo istniejący świat sam w so
bie, czekający poniekąd na poznający podm iot, by mu się ukazać i po 
zwolić na utw orzenie m entalnej o nim reprezentacji. Poznając, uw ażają 
postmoderniści, nie mamy do czynienia z „obiektywnymi prawdami i rze- 
czyw istościam i”, lecz z idealizującym i interpretacjam i i twórczym i grami

72 „Prawo do odróżniania się jest jedyną zasadą uniwersalną, jaka nie podlega przetar
gom ” [Z. Bauman I994b s. 35],

73 Przykładowo F. Fukuyam a przepowiada kres historii, a S. Hawking koniec fizyki.
74 O pozycją tą zajmują się dziś filozofowie analityczni w ramach dyskusji w filozofii 

um ysłu. Por. J. Searle'a [1984] w prow adzenie w główne tezy problem atyki mind-body.
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językow ym i. Język, którym  się posługujem y, nie je s t bynajm niej neutral
nym narzędziem  poznania, gdyż jego  użycie je s t uw arunkow ane ku ltu ro
wo i m a charak ter w artościu jący (value-laden)15.

Z pozycji k lasycznej (m odernistycznej) fakt podw ażania zasadniczej 
zdolności rozum u do poznania obiektywnego, ściąga na postm odernisfów  
zarzut relatyw izm u, agnostycyzm u i sceptycyzm u. Postm oderniści bronią 
się, że są to zarzuty z pozycji w iedzy absolutnej, k tóra nie jest człow ie
kow i dostępna. Zasadniczego pytania, czy podstaw  poznania nie szukać 
w obiektyw nie (a parte rei) istniejącym  świecie -  wobec destrukcji poję
cia podm iotu (i przedm iotu) oraz uchylenia m ożliw ości przedm iotow ego 
upraw iania filozofii -  postm oderniści na ogół nie podejm ują. Postm oder
nistyczną koncepcję wiedzy oddaje P latońska m etafora jaskini: uw ięzieni 
w niej, w idzim y tylko cienie rzeczyw istości. W odróżnieniu  od P latona 
postm oderniści nie w ierzą jednak , by filozofia  lub nauka m ogła nas 
k iedyś od w szystk ich  złudzeń uwolnić.

d) Prawda

O dm ienność obu postaw  -  m odernistycznej i postm odern istycznej -  
oddaje stosunek do pojęcia prawdy. D la postm odernistycznych filozofów 
(i nie tylko) praw da przestała być pojęciem  jednoznacznym ' i w artościo- 
wanym  pozytyw nie, by m ożna się nim posługiw ać bez w yjaśnienia. R a
dykalne przedstaw icielk i filozofii fem inistycznej (fem inozofia) uw ażają 
praw dę za pojęcie m askulinistyczne, w ym agające wraz z dotychczasow ą 
logiką radykalnej rew izji. Traktując tę ostatnią jako  „logikę dom inacji” , 
proponują zastąpienie je j nieopresyw ną logiką fem in istyczną76.

O d filozofii nie m ożna oczekiw ać interesującej teorii praw dy, gdyż 
prawda „jest tylko nazwą własności, którą dzielą tw ierdzenia praw dziw e” 
[R. R orty 1982 s. XIV ], J. D errida, nazyw ając zachodnim  logofonocen- 
tryzm em  koncepcję prawdy jako jedności logosu i fonemu, uw aża prawdę 
za pojęcie teologiczne, zbędne w badaniach naukowych. Czy oznacza to, 
że kultura i filozofia m ogą się obejść bez pojęcia prawdy? Głośni filozo

75 Pogląd, że w szelka w iedza przesycona jes t teorią (że m iędzy teorią i obserw acją 
zachodzi wzajemna zależność), dzielą dzisiaj tak różne kierunki, jak  krytyczny racjonalizm
i poststrukturalizm .

76 Co do m ożliw ości rewizji logiki klasycznej w yw ażone stanow isko zajm uje Susan 
H aack [1996 s. XV n.].



58 ZROZUMIEĆ ŚWIAT WSPÓŁCZESNY

fowie współcześni (np. W. V. O. Quine), zmęczeni nieudanym i i ja łow y
mi, jak  się im wydaje, próbami zdefiniow ania prawdy, chętnie rezygnują 
z pojęcia, które stanow iło dotychczas sam ozrozum iałą w artość kultury 
europejskiej.

Krytykując klasyczne, według nich statyczne, pojęcie prawdy, postm o
derniści podkreśla ją  je j charakter dynam iczny. O ile praw da m odernis
tyczna je s t jed n a  i uniw ersalna, istnieje w obiektyw nym  „św iecie ze
w nętrznym ”, a zadanie nauki polega na ustalaniu m etod dochodzenia do 
prawdy, q tyle praw da postm odernistyczna wyłania się twórczo w proce
sie dialogu, jest raczej „społecznie czy kulturowo w ytw arzana niż episte- 
m tefn ie  óBkryw ana” [A. Szahaj 1996a s. 12]. R acjonalność nie je s t dla 
postm odernistów  jedna, lecz w ieloraka. N ależy ją  sobie przedstaw ić na 
sposób archipelagu (Lyotard), sk ładającego się z w ielu autonom icznych 
wysepek racjonalności. Kryterium prawdy, gruntującym racjonalność, jest 
sw obodna konkurencja pragm atycznie lepszych argum entów  i uzyskana 
społecznie zgoda (J. H aberm as).

W cześniej koncepcję filozofii, której zadaniem  je st obrona pojęcia 
praw dy, odrzucał przyw oływ any chętnie przez postm odernistów  F. N ie
tzsche. Jedna, transcendentna prawda modernisty jaw i się postm odemiście 
jako  w felość praw d przygodnych. Skrajni postm oderniści kw estionują 
tradycyjną retorykę mówienia o prawdzie pisanej przez duże P, gdyż taką 
praw dę uw ażają za złudzenie, zabobon, w ytw ór fałszyw ej w yobraźni 
człow ieka. K rytykują rozum ianą absolutnie praw dę, jako  form ę to ta lita 
ryzmu zagrażającego nowoczesnym społeczeństwom liberalnym. U m iarko
wane stanow isko postm odernistyczne głosi, że je ś li naw et istnieje coś 
takiego, ja k  praw da, je s t ona tak  delikatna, g łęboka i trudno uchw ytna, 
że jej poszukiwanie jest zw ykłą stratą czasu [P. Horwich 1990 s. 1], Jeśli 
zrozum iem y, na czym  rzeczyw iście polega problem  praw dy, w iększość 
z nas przestanie przypisyw ać znaczenie faktow i posiadania przekonań 
praw dziw ych [S. Stich 1990]. Zdaniem  R. Rorty 'ego w kulturze zachod
niej miłość do Boga została zastąpiona przez miłość do prawdy. Tym cza
sem nie m a żadnej bogini prawdy, za której kapłanów i czcicieli mogliby 
się uw ażać naukow cy i badacze [J. Heal 1988].

Postm odernistyczny pogląd głosi, że nie ma św iata, lecz tylko różnie 
interpretowane teksty: istnieją tylko teksty i ich interpretacje, które wska
zują na inne teksty i inne in terpretacje. Z godnie z postm odernistyczną 
dew izą originalitas, non veritas fa c it  in terpretationem . „P raw da” jest 
różnie in terpretow anym  fenom enem , zależnym  od in tersubiektyw nych 
relacji, punktu w idzenia i ku lturow o-historycznego kontekstu. Zdaniem
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M . H eideggera nie istnieją żadne ponadhistoryczne kryteria praw dy. Nie 
jest ona bow iem  ani czymś subiektywnym , ani czymś obiektyw nym , lecz 
w ydarzeniem  dokonującym  się w świecie, który ujaw nia się człowiekowi; 
dokonuje się w w ydarzeniu praw dy, które w praw dzie coś odsłania, ale 
rów nocześnie zakrywa. Fakt, że uznając istn ienie w ielu praw d „d la” , 
postm oderniści nie usiłu ją ich ze sobą godzić, sprow adza na nich ze 
strony filozofów  m odernistycznych w spom niany zarzut relatyw izm u i 
sceptycyzm u.

e) A ntyreprezen tacjon izm

W raz z k lasyczną koncepcją jp raw dy  postm odern iści od rzucają „m it 
reprezentow ania” : koncepcję w iedzy  ja k o  reprezentow ania tego, có znaj
duje się poza um ysłem  (m it zw ierciadła). K rytyka reprezen tacjon lzm u 
oznacza odrzucenie opartej na dychotom ii podm io t-p rzedm io t koncepcji 
poznania, którą J. Dewey nazyw ał spectator theory o f  know ledge , W. V.
O. Q uine copy theory o f  language, a R. R orty „m etaforą um ysłu jako  
lustra”77. P ostm oderniści naw iązują w tym  m iejscu  m iędzy innym i do 
H eideggera [1994a] krytyki koncepcji poznania jak o  obrazu św iata (re 
prezentacji), pow stającego w um yśle człow ieka, oraz człow ieka jako  
podm iotu  (przedm iotu) reprezentującego (inne) przedm ioty. K ry tykują 
filozofię reprezentacjonalistyczną za to, że chce być ogólną teorią repre
zentacji, dzieląc kulturę na dziedziny, które przedstaw iają rzeczyw istość 
dobrze, które przedstaw iają ją  mniej dobrze i które nie p rzedstaw iają je j 
w ogóle [R. R orty 1994 s. 3], D la m odernisty poznać praw dziw ie -  to 
stanąć w obec (re-) prezentow anej poprzez zm ysły przedm iotow o danej 
rzeczyw istości w pozycji czystego obserw ątora78. U m ysł ludzki je s t tra 
ktow any naiw nie jak o  rezerw uar obiektyw nych idei, a  poznanie jak o  
odbicie i reprezentow anie istniejącej a parte rei rzeczyw istości. Zadanie 
poznającego po lega na uzyskaniu w iedzy obiektyw nej, w olnej od pod

77 „Pragm atyzm  zaw sze sprzeciw iał się mitowi um ysłu ludzkiego jak o  pryw atnego 
m uzeum , gdzie w gablotach znajdują się znaczenia słów rozum ianych przez człow ieka" 
[J. P. M urphy 1990 s. 80]. W zbliżonym  sensie K. R. Popper mówi o „kubłow ej teorii 
um ysłu” [1992 s. 87 n.].

78 Problem mentalnych reprezentacji jest szeroko rozważany w nurcie badań zwanym 
kognityw izm em  [E. S cheerer 1992; Reprasentation 1992],
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m iotow ych naleciałości, poprzez tw orzenie praw dziw ych m entalnych 
reprezentacji tak zwanej obiektyw nej rzeczyw istości.

A ntyreprezentacjonizm  postm odernizm u znajduje swój w yraz w poglą
dzie o językow ości świata: język nie jest neutralnym, przejrzystym  i bier
nym  m edium  (zw ierciadłem ) poznania, lecz kreatorem  św iąta. K ultura 
je s t rezultatem  procesu operow ania zastanym i tekstam i, znaczeniam i 
i m etaforam i, tw orzenia now ych św iatów  kulturow ych (pojętych jako 
teksty) za pom ocą nowych metafor, przy czym  żadnem u z nich nie przy
sługuje szczególnie w yróżniona pozycja79.

f) A ntyfundam enta lizm

W ażną cechą filozofii ponow ożytnej je s t je j an tyfundam entalizm 80: 
odrzucanie wraz_ z k lasycznie po ję tą  praw dą m ożliw ości uzyskania w ie
dzy pew nej. Fundam entalizm  (fundacjonalizm ) epistem ologiczny  jest 
Stanowiskiem , w edług którego istnieją tak zwane tw ierdzenia fundam en
talne, dobrze uzasadnione i nieobalalne. Są one fundam entalne rów nież 
d latego, że stanow ią podstaw ą w szystkich innych tw ierdzeń. M odern is
tyczny fundam entalista jest przekonany, że na wiedzę ludzką składają się 
uprzyw ilejow ane reprezentacje, które stanow ią podstaw ę całej reszty 
w iedzy. Z tego punktu w idzenia E. H usserl, który w obronie w artości 
szukał fundam entum  inconcussum  w transcendentalnej podm iotow ości, 
należy do ośw ieceniow ego nurtu filozofii.

F ilozofię now ożytną postrzegają postm oderniści jako  teorię poznania, 
k tóra swój zasadniczy cel -  uzyskanie fundam entalnej w iedzy pew nej 
(epistem e) o świecie zewnętrznym  (o tym, co istnieje) -  chce realizow ać 
przez szukanie naturalnego punktu w yjścia (natural starting po in t), upat
rując go jednak  nie w świecie (jak filozofia realistyczna), lecz w pozna
jącym  podm iocie (pojętym  psychologicznie lub transcendentaln ie).

19 Kierunek zwany tekstualizm em , do którego należą poststrukturaliści, ale rów nież 
szkoła krytyki literackiej z Yale (Yale School: H. Bloom, G. Hartm ann, J. Hillis M iller, 
P. de M an) i inni, przyjm uje, że istnieją tylko teksty.

so W odnośnej literaturze anglo-amerykańskiej używa się dwu terminów: fundamenta- 
lism  i foundationalism , rezerwując pierwszy dla religii, drugi dla filozofii. W tej sytuacji 
byłoby może wskazane również w języku polskim posługiwać się neologizmem „fundacjo
nalizm" na określenie stanowiska epistemologicznego, rezerwując termin „fundamentalizm" 
dla kulturow ego lub religijnego.
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A ntyfundam entalistyczna postaw a (antyabsolutyzm ) postm odernizm u 
p rzejaw ia się w przekonaniu  ćTznrierzCfru'“w ielk ich  opow ieści (narracji 
i m etanarracji), "głównie w ielkich system ów  filozoficznych (m etafizycz
nych) przeszłości. Przykładem  (meta-) narracji są prace K arola Darwina, 
K arola M arksa, Zygm unta F reuda czy A lberta E insteina, gdyż każdy 
z nich usiłow ał uniw ersaln ie w yjaśnić w szystkie organizm y żywe, całą 
ekonom ię, całe funkcjonow anie psychiki lub funkcjonow anie całego 
kosmosu. Postm oderniści nie chcą tych m etanarracji zniszczyć, lecz zm o
dyfikow ać i ograniczyć ich uniw ersalizm . Ich m iejsce w inny zająć tak 
zw ane m ałe narracje (J.-F. Lyotard).

O drzucenie klasycznego fundam entalizm u obejm uje negację w łaści
wego filozofii zachodniej rozum ienia w iedzy, praw dy, racjonalności, 
uzasadnian ia i innych zw iązanych z nimi po jęć81. K onsekw entny anty- 
fundam entalista  (P. Feyerabend) odrzuca w szelką m ożliw ość obrony 
postaw y fundam entalistycznej jako  form y i podstaw y m yślenia. Postaw ę 
fallib ilis tyczną zajm ują filozofie h isto ryzujące82, trak tu jące norm y epi- 
stem iczne, jak  w szystkie inne, jako  lokalne wytwory konkretnej kultury, 
oraz tak odmienni skądinąd filozofowie, jak  M. Heidegger i K. R. Popper 
czy zw iązani ze szkołą edynburską83. C harakterystyczne je s t sfo rm uło
wanie K. R. P oppera [1992 s. 52]: „R ozpoczynam y w ięc w niejasnym  
punkcie w yjścia i budujem y na chwiejnych podstaw ach” . Sam fakt posia
dania określonych przekonań jest traktowany przez niektórych postmoder- 
nistów  jak o  w yraz fundam entalizm u i to ta litarnych  zakusów . N iekiedy 
an tyfundam entalizm  (fallib ilizm , antycertyzm ) w iąże się z w ątpieniem  
w sensow ność podejm ow ania problem atyki epistem ologicznej.

Postm odernizm  je s t pluralistyczny: żaden typ poznania (jak się tu 
chętnie pow iada: dyskursu) i żadna dziedzina kultury nie m oże sobie

81 „Fundam entalistyczne pojęcie teorii musi zostać odrzucone i »teoria«, podobnie jak  
»praw da« i »w iedza«, musi zostać przeinterpretow ana w św ietle interpretacyjnego 
postfundam entalistycznego zw rotu” [R. R orty 1995b s. 131.

„Historyzm  jes t tezą o ograniczeniach i granicach poznania i dlatego stanowi część 
tego, co można by nazwać »krytyczną teorią«. Historyzm rezygnuje z próby udowodnienia 
zasadności lub »słuszności« pojęć, traktując raczej pojęcia, standardy i założenia jako  
część tradycji historycznych, które konstytuują obiektyw ność. Pytanie, które z pojęć są 
fundam entalne, je s t zaw sze zrelatyw izow anc do tradycji” [R. D ’A m ico 1989 s. XII.

83 Tak zwany m ocny program  szkoły edynburskiej B. Barnesa i D. Bloora (socjolo- 
gizm  w filozofii nauki) uważa się za próbę redukcji naukow ych kategorii poznaw czych 
do uw arunkow ań kulturow o-społecznych. G łoszony przez szkołę postulat sym etrii stw ier
dza, że zarówno prawda, jak  i fałsz są generowane przez te same mechanizmy przyczyno
we [B. Barnes, D. B loor 1993],
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rościć prawa do nadrzędności. Każda wiedza, która szuka usprawiedliwie
nia w m etadyskursie odw ołującym  się do „w ielkich opow iadań”84, na 
przykład idei (mitu) ciągłego postępu materialnego i duchowego, rozwoju 
rozum ności, em ancypacji, społecznej w olności, dem okracji, dobrobytu, 
kultury i innych w artości hum anistycznych, je s t m odernistyczna. Każdą 
próbę ostatecznego uzasadniania poglądów  traktują postm oderniści jako 
wyraz logocentryzm u kultury zachodniej, gdyż człow ieka -  byt przygod
ny, a więc poznaw czo ograniczony -  nie stać na w iedzę konieczną 
(H.-G . G adam er). U zasadnień dla tw ierdzeń filozoficznych należy, jak 
sądzi R. Rorty [1994], szukać w ram ach ich społecznego kontekstu.

g) Antydem arkacjonizm

A ntydem arkacjonizm  oznacza program ow e uchylanie i przekraczanie 
konw encjonalnych tylko, zdaniem  postm odernistów , tradycyjnych granic 
i dystynkcji filozoficznych i kulturow ych. K atalog [A. B ronk 1995b] 
uchylanych opozycji je s t długi: lo g o s-m yth o s , obecność-n ieobecność 
(p resen se -a b sen ce ), sign ifie -sign ifian t, m ow a-p ism o, isto tny-n ie is to tny , 
idealny -rea lny , au ten tyczny-n ieau ten tyczny , um ysł-c ia ło , podm ioto- 
w y-przedm iotow y, rozum ow e-zm ysłow e (in te llig ib ilne-sensyb ilne), 
św ia t-tekst, tek st-znaczen ie , dosłow ne-obrazow e, natu ra lne-sz tuczne, 
na tu ra-ku ltu ra , d iachron ia-synchron ia, tekst lite rack i-tek st filozoficzny, 
log ika-re to ryka , tw órczość-k ry tyka, m onizm -pluralizm , w iedza nauko- 
w a-w iedza pozanaukow a.

„B inarną opozycyjną obsesję” now ożytnej filozofii, k tóra oznacza 
uprzywilejowanie jednego z biegunów opozycji i represję drugiego, zw al
cza zw łaszcza J. D errida. D om inacji jednej „gry ku lturow ej” nad drugą 
uniknie się w ów czas, gdy będzie się pragm atycznie respektow ało  ich 
odrębność (Lyotard). Zalety podejścia antydem arkacyjnego upatruje się 
między innymi w możliwości badania tą samą metodą podobnych struktur 
leżących u podstaw różnych pozornie dziedzin kultury. U jaw nienie przez 
kuhnow ską filozofię nauki heurystycznej (tw órczej) i częściow o irracjo
nalnej strony nauki pozw ala na dostrzeżenie jej podobieństw a ze sztuką 
[Th. K uhn 1985],

Pojęcie narracji (narratywu, opowiadania, opowieści, fabuły) spopularyzow ał Lyo
tard.
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h) P ostaw a antym eta fizyczna

W yrazem  niechęci postm odernistów  do każdej postaci fundam entaliz
mu je s t odrzucanie m etafizyki, z k tórą w iązano tradycyjn ie  nadzie je  na 
ostateczne w yjaśnienie św iata. Pod tym w zględem  postm odernizm  nie 
różni się od innych kierunków filozofii nowożytnej, która często w głów 
nych sw ych nurtach zajm ow ała postaw ę anty m etafizyczną [B. Skarga 
1991]. Zarzuty pod adresem  „w idm a m etafizyki” łączą tak  różnych filo 
zofów, jak  D. H um e'a, I. K anta, A. C om te'a, S. K ierkegaarda, F. N ie
tzschego, M. H eideggera i R. C arnapa85. Postaw a an tym etafizyczna w ią
że się u K. R. Poppera z antyesencjalizm em : sprzeciw em  wobec przeko
nania, że istnieje m etafizycznie rozum iana istota jakiejś rzeczy, do której 
m etafizyka m a uprzyw ilejow any dostęp.

Krytyka metafizyki znajduje swój wyraz w odrzucaniu przez poststru- 
kturalistów  (J. Derrida) tak zw anego logo- i m etafizykocentryzm u filozo
fii zachodniej w postaci m etafizyki obecności (m etaphysiąue de presen-  
ce), której szczytową realizacją była filozofia Husserla. M etafizyka obec
ności przyjm uje, że istn ieje jakaś naczelna, dająca się poznać zasada 
(logos), porządkująca binarne różnice (opozycje) w system y koniecznych 
relacjTTUpraWia się ją  przy założeniu, że istnieje dziedzina tego, co dane 
w sposób całościowy, bezpośredni, co daje się ująć aktem prostej i czys
tej intu icji bez pom ocy języka („obecność w yprzedza znaczen ie” ) i co 
zapew nia poznaniu pew ność.

F ilozofow ie postm odernistyczni odrzucają założenie o istn ieniu  dwu 
odrębnych porządków : m yśli i odw zorow yw anej rzeczyw istości, w iedzy
0 św iecie i sam ego św iata, języka, k tórym  m ów im y o św iecie, i »czys- 
te j« rzeczyw istości poza kategoriam i językow ym i, radykalnie różnych 
podm iotu  i przedm iotu  poznania. N ie ma drugiej strony m etafizyki 
[J. M itterer 1996], gdyż „byt, który m oże zostać zrozum iany, je s t języ
k iem ” (G adam er). T racą na znaczeniu m etafizyczne po jęcia  podm iotu
1 przedm iotu , rzeczyw istości i praw dy, pojgte jako  fundam ent poznania, 
oraz nie m a potrzeby przyw racania jedności między poznaniem , językiem  
i św iatem . N a w iedzę ludzką składa się w ielość n ie jednorodnych  i nie- 
sprow adzalnych do siebie g ier językow ych o w łasnych specyficznych 
regułach, których nie m ożna porównyw ać między sobą i osądzać reguła

1(5 Przypom nijm y głośny sw ego czasu m anifest (z 1931 roku) R. Carnapa [1991],
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mi innej gry językow ej, m ożna się im  natom iast z zain teresow aniem  
przyglądać.

i) A ntyscjen tyzm

Postm oderniści dołączają, do chóru tych, którzy krytykują dzisiaj nau
kę za bezpraw ne przypisyw anie sobie w przeszłości prerogatyw  poznaw 
czych i św iatopoglądow ych. N auka now ożytna jest tylko jed n ą  z wielu 
narracji i nie m a pow odu do w yróżnionego je j traktow ania, na przykład 
przy ustalaniu praw dy86. P ow stała w skutek zbiegu różnych przygodnych 
kulturow ych i historycznych okoliczności i nie może sobie rościć preten
sji do poznania uniw ersalnego. Jej racjonalność nie jest w zorcow a, a o- 
biektyw ność w postaci intersubiektyw ności polega na zgodzie wspólnoty 
badaczy (sc ien tific  com m unity) na uznanie pew nej w iedzy za nauko
w ą87. K oniec epoki w ielk ich  (m eta-) narracji oznacza rów nież rezygna
cję z św iatopoglądow ych oczekiw ań w zględem  nauki.

Nauka raczej tworzy swe światy, niż je  odkrywa [N. Goodm an 1978]. 
Prawda naukowa, jak  każda inna, jest historycznie i kulturowo uwarunko
w ana, zależy od w cześniej p rzyję tych założeń (przesądzeń), je s t raczej 
konstruowana, niż odpoznawana. Nie ma żadnej m ożliwości wyjścia poza 
kontekst danej kultury  i danego języka , by spojrzeć na poznanie z ze
wnątrz, z boskiego, jak  powiada H. Putnam, punktu widzenia. Skrajne ru
chy fem inistyczne w idzą w nauce narzędzie w ręku białych mężczyzn do 
panowania nad innymi grupami społecznymi. Bogaty nurt badań nad nau
ką w Stanach Z jednoczonych, znany jako  retoryka nauki, pokazuje, że 
nauka jest jednym  z wielu przedsięw zięć intelektualnych obok (a nie po
nad!) filozofii, krytyki literack iej, h istorii i retoryki [A. G. G ross 1990 
s. 3],

86 „Pragmatyzm nie wynosi nauki do rangi idola, aby zajęła miejsce, które przypadało 
kiedyś B ogu” [R. R orty 1982 s. XLIII].

87 „Racjonalność też nie musi być racjonalnością pojm owaną na sposób absolutystycz- 
ny, lecz może być relatywizowana do każdorazowego kontekstu społecznego; wcale jednak 
nie musi to unieważniać jej wartości etycznej i kulturowej, a co najwyżej pozwala sprowa
dzić ją  do rozsądnych w ym iarów ” [A. Szahaj I996a s. 12].
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j)  H istoryzm

Poznaiacv_człowiek. zdaniem  postm odem istów , jest zawsze podmiotem 
historycznym , wielorako uw arunkow anym  przez dzieje, tradycję i kontek
sty społeczno-kulturow e. Nie ma on swobodnej w ładzy nad językiem , by 
orzekSiT^prawdziWierS gotow ym  św iecie, lecz spo tyka się z „rzeczyw is
to śc ią” h isto rycznie zin terpretow aną. M it „tego, co dane” , zw alczają 
so lidarnie tacy filozofow ie, ja k  N. R. H anson, Th. K uhn, W. V. O. 
Q uine, W. Sellars, R. R orty i L. W ittgenstein .

Poglądu o h isto ryczności poznania ludzkiego  nie należy, zdaniem  
postm odem istów , u tożsam iać z relatyw izm em  poznaw czym  czy scep ty
cyzm em , jak  zarzucają przeciw nicy. Chodzi bow iem  o norm alną sytuację 
poznaw czą, k tórej nie m ożna m ierzyć m odern istycznym i kategoriam i 
ob iektyw ności i sub iektyw ności (sław ne beyond  neopragm atystów ).

W  tradycji postm odernistycznej używa się zresztą chętniej pojęć rozu
m ienia i in terp retow an ia („w szelkie rozum ienie je s t in te rp re tu jące” , czy 
radykalne stw ierdzenie N ietzschego, że „istnieją tylko teksty i interpreta
c je”) niż po jęcia poznania, poniew aż ich h isto ryczność je st bardziej 
w idoczna niż w w ypadku obiektyw izującego poznan ia88. Fakt, że ludzie 
się jednak zw ykle ze sobą dogadują, tłum aczy H.-G. G adam er [1993] za 
pom ocą kategorii W irkungsgeschichte, to je s t dziejów , które oddziału ją 
w postaci tradycji na w szystk ich  n ią  objętych, stanow iąc w ten sposób 
w spólny kontekst rozum ien ia i porozum ienia.

k) K ryzys hum anizm u i koncepcji człow ieka

Postm odernizm  dokonuje ostatecznej detronizacji człowieka, rozpoczę
tej przew rotem  kopern ikańsk im  u progu now ożytności. C złow iekow i, 
który je st w ypadkow ą bio log icznej ew olucji (genów ) i nie dających się 
kontro low ać podśw iadom ościow ych  procesów , nie p rzysługuje żadna

88 „U żyw am  stów a »rozum ienie«, a nie »poznanie«, poniew aż »rozum ienie« jest 
słow em  fenom enologicznie intellig ib ilnym , odnosi się do zjaw isk danych w żyw ym  do
św iadczeniu, które wszyscy bardzo dobrze znam y, gdy tym czasem  »poznanie« jest po ję
ciem  m etafizyczno-epistem ologicznym  o w ątpliw ym  odniesieniu i użyteczności” 
[G. B. M adison 1990 s. 55 przypis 30], Podobnie Q uine [1994] nawołuje do zrezygnow a
nia w nauce i filozofii z pojęcia wiedzy (knowledge) z powodu jego fundacjonalistycznych 
konotacji i n ienaukow ego charakteru.
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w yróżniona pozycja w kosm osie89. Postm odernistyczny kryzys hum aniz
mu wiąże się z kryzysem  metafizyki (G. Vattimo). Postm oderniści kw es
tionują istn ienie m etafizycznie rozum ianej, niezm iennej istoty (natury) 
człow ieka. Pytanie o istotę człow ieka je st postaw ione fałszyw ie, gdyż 
takiej istoty po prostu nie ma.

O drzucenie koncepcji człow ieka jako  autonom icznego i racjonalnego 
podm iotu znajduje swój w yraz w poglądzie o perm anentnym  kryzysie 
idei człow ieka. Pojęcie integralnego bytu ludzkiego je st n ieuspraw ied li
w ionym  reliktem  m etafizyki substancjalistycznej i subiektyw istycznej. 
W cześniej F. N ietzsche głosił, że idea hum anizm u wyrasta z pychy czło
w ieka, który uw aża się za nadczłow ieka, później M. H eidegger [1967] 
w znanym  Liście o hum anizm ie  (1947) zanegow ał istn ienie odrębnych 
w artości hum anistycznych. „N ow a lew ica” i inne radykalne ruchy po li
tyczno-społeczne (fem inizm ) p iętnują hum anizm 90 jak o  form ę logo- 
i eurocentryzm u, ideologię panow ania klasy silniejszej (człow ieka białe
go, m ężczyzn) nad słabszą (innym i rasam i, kobietam i, dziećm i).

O gólnikow a teza o antyhum anizm ie filozofii postm odernistycznej 
w ym aga dokładniejszego rozw ażenia chociażby dlatego, że kultura euro
pejska zna wiele postaci humanizmu. Należy ją  rozpatrywać w kontekście 
am biw alentnego w idzenia człow ieka przez postm odernizm . Pozostaje on 
w yraźnie antropocentryczny w ów czas, gdy uw aża człow ieka za byt o t
w arty, określający się dzięki swej w olności, skądinąd jed n ak  w ielorako 
ograniczony i ograniczany, gdy dom aga się równych praw dla ludzi oraz 
gdy broni praw a do istn ienia i m anifestow ania swej odrębności przez 
grupy m niejszościow e i zepchnięte na m argines w spółczesnego życia.

K ryzysu idei hum anizm u, przypisującego człow iekow i w yróżnioną 
pozycję w św iecie, nie da się, zdaniem  postm odernistów , przezw yciężyć 
nostalgicznym  postulatem  pow rotu do życia zgodnego z tradycyjnym i 
w artościam i hum anistycznym i [G. V attim o 1996]. K ryzys ten dotyczy 
istotnych treści ideałów  hum anistycznych, a nie tylko m ożliw ości ich 
realizacji w nowej sytuacji kulturow ej. H um anizm  nie m oże uratow ać

89 Humanizm stanowił w dziejach świata raczej wyjątek niż regułę. „Mało która idea 
now ożytna, z w yjątkiem  być m oże wiary w eter, flogiston i frenologię. była atakow ana, 
teoretycznie i praktycznie, tak w ytrw ale jak  hum anizm ” [L. E. Cahoone 1988 s. XIII 
i s. 267],

Rów nież dla J. M. Bocheńskiego [1985], wywodzącego się z innej tradycji filozo
ficznej, hum anizm  jes t zabobonem .
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człow ieka, gdyż człow iek pojęty jako  podm iot je s t tylko chw ilą w d z ie
jach  bycia [M. H eidegger 1967].

1) K oniec filo zo fii

W tekstach autorów postm odernistycznych znajdujem y -  w yraźne lub 
ukryte -  norm atyw ne rozum ienie filozofii, zgodnie z którym  kres nowo- 
żytności je s t zarazem  końcem  filozofii system ow ej, zw łaszcza zo rien to 
wanej epistem ologicznie, fundacjonalistycznie i subiektyw istycznie. T rak
tując filozofię  now ożytną jako  nieupraw niony fundam entalistyczny  sub 
sty tu t religii i la icką próbę osta tecznego  rozw iązyw ania podstaw ow ych 
problem ów człowieka, postm oderniści nie w idzą dla niej m iejsca w przy
szłości. Tak jak  kiedyś kultura religijna ustąpiła m iejsca św ieckiej ku ltu 
rze filozoficznonaukow ej, tak nadchodzi czas kultury postfilozoficznej, 
gdzie filozofii nie przypada w yróżniona rola, w postaci na przykład  
strażniczki praw dy i racjonalności.

N iezadow olen ie z zastanego sposobu filozofow ania oraz poczucie 
zaczynania od nowa m iało w przeszłości w ielu filozofów , dzisiaj przeło- 
m owość sytuacji polega na podw ażeniu samej idei i sensow ności filozo
fii. N ieufni wobec uzasadnień ostatecznych (principle o f  legitimacy), filo 
zofow ie postm odern istyczni odnoszą swój pogląd o „śm ierc i” filozofii 
przede w szystkim  do filozofii rozum ianej jako  dyscyplina fundacjonalis- 
tyczna, kładąca podstaw y pod inne dziedziny kultury. F ilozof m a w naj
lepszym  w ypadku do czynienia z tekstam i i gram i in telektualnym i 
(J. D errida). Postm oderniści naw iązują przy tym  do poglądów  struktura- 
listów  i egzystencja listów , zw łaszcza L. W ittgensteina, M. H eideggera, 
J. Derridy.

Przyjm ując_tezę o istotnej przygodności języ k a  filozoficznego , p o s t
m oderniści dostrzegają w filozofow aniu starcie się nie argum entów , lecz 
różnych języków  (R. Rorty). N arzędziem  zm ian w kulturze nie je s t lep 
sza argum entacja, lecz zm iana sposobów  m ów ienia. Przy odrzucaniu  
przez postm odernistów  logocentryzm u filozofii nowożytnej i jej tradycyj
nych kategorii epistem ologicznych (prawdy, racjonalności, obiektyw ności) 
trudno do ich tekstów  przykładać miarę stosow aną do m odernistycznych 
tekstów  filozoficznych. Ich ocenę utrudnia również fakt, że nie dysponu
jem y pow szechnie przyjm ow anym i kryteriam i „dobrego” tekstu filozo 
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ficznego91, i dzieje filozofii znają w iele stylów  filozofow ania, roz
piętych m iędzy tekstem  naukow ym  i literackim .

Czy po odrzuceniu epistem ologicznego podm iotu i obiektyw nego 
św iata, praw dy i racjonalności filozofia m a jak ieś funkcje do spełnienia 
w postm odernistycznym  społeczeństw ie i kulturze? O dpow iedzi postm o- 
dernistów  są zróżnicow ane92. Jedni w idzą w dyskursie filozoficznym  
sposób na dem askow anie instytucjonalnych m etanarracji (państw a, K oś
cioła). J. D errida dostrzega m ożliw ość upraw iania filozofii w postaci 
dekonstrukcyjnej analizy tekstów filozoficznych i literackich oraz rodzaju 
d iagnozy o stanie w spółczesnej kultury. Inni, na przykład R. B ernstein,
H.-G. G adam er, G. B. M adison, upatrują zadanie filozofii w podtrzym y
waniu tak zwanej postaw y otw artej przez prow adzenie krytycznego i e- 
mancypacyjnego dialogu między odmiennymi stanowiskam i. Postęp w fi
lozofii (jeśli w ogóle możliwy) nie polega na ostatecznym rozwiązywaniu 
problem ów , lecz na lepszym  ich form ułow aniu, g łębszym  rozum ieniu 
i elim inow aniu  pytań fałszyw ych. W  nadchodzącej postm odernistycznej 
kulturze filozofia93 m oże odgrywać rolę terapeutycznej konw ersacji, 
otw artej dla w szystkich ludzi [R. Rorty 1986]. Nie istn ieje n iebezp ie
czeństwo końca filozofii, bo również religia „nie skończyła się w O św ie
ceniu ani m alarstw o w im presjonizm ie. [...] Być może pojawi się nawet 
nowa form a filozofii systematycznej, która nie będzie m iała nic w spólne
go z epistem ologią, niem niej um ożliw i ona norm alne badania filozoficz
ne” [R. Rorty 1986 s. 394], Jeszcze inni filozofow ie w spółcześni, jak  
J. Haberm as i K.-O. Apel [1976], chcą kontynuować i dopełniać krytycz

J. W oleński [1996a s. 102], przyjm ując za własne stanow isko L. W ittgenstcina 
z Traktatu, że czego nie da się pow iedzieć jasno, tego w ogóle nie da się pow iedzieć, 
uw aża, że produkcje postm odernistyczne „na ogół nie spełniają rygorów  dobrej roboty 
w filozofii". Przytoczm y dla kontrastu inną wypowiedź: „C złow iek nie ma zakodow anej 
genetycznie jak iejś określonej normalności intelektualnej. [...] Produkcja intelektualna nie 
posiada [...] jasnych  spraw dzianów  efektyw ności, dostępnych społecznej kon tro li” 
[A. Grzegorczyk 1996 s. 154],

B. Baran [1992 s. 207], polski znawca postmodernizmu, stwierdza: „Nie ostała się 
postm oderna filozofia jako wyraźna orientacja intelektualna. Jeśli nie zaliczać do niej 
poststrukturalizm u lat siedem dziesiątych, zajętego raczej kwestiam i m etaliterackim i, to 
pozostaje głów nie linia Lyotarda i jego  am erykańskich zw olenników , k tórego jednak  
Europa łącznic z sam ą Francją poddała surowej krytyce za nadużycia wobec klasyków  
(Kant, W ittgenstein) i za niekom petencję logiczną".

93 R. Rorty nazywa ją  różnie: pragmatyzmem, hermeneutyką, budującym  dyskursem, 
filozofią retoryczną.
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ny program  Oświecenia, poddając jednak  filozofię odpowiedniej transfor
m acji.

5. Ocena sytuacji postmodernistycznej

Czym  je s t i ja k  nazyw ać to, co g łoszą postm odern iści, zw łaszcza 
kiedy odrzucają filozofię  lub przepow iadają je j koniec? Czy zaw sze 
trzeba brać na serio błyskotliwe, prowokujące, niekiedy żartobliw e i obli
czone na efek t pow iedzenia postm odernistów ? D użo tu uproszczeń  i 
ogólników , przem ieszan ia opisu z w yjaśnianiem , fak tycznego  stanu rze
czy z norm ą94, d iagnozy z oceną oraz generalizu jących , nie dających 
się kontrolow ać przepow iedni na tem at dalszych losów kultury i cyw ili
zacji zachodniej95. Z w ielom a tezam i postm odernistów  trudno d ysku to 
wać m iędzy innym i d latego, że nie w spierają ich rzeczow e argum enty .

Radykalny postm odem ista, jeśli chce być konsekwentny, nie powinien, 
jak  się zdaje -  poza kry tyką now ożytności -  pozytyw nie zbyt w iele 
tw ierdzić. K rytyka każdej postaci racjonalności, obiektyw ności, pewności 
czy praw dziw ości poznania uderza sam ozw rotnie w tezy p ostm odernis- 
tyczne (argum ent tu quoque), każąc je  rów nież uw ażać za chw ilow ą 
modę, w yw ołaną warunkam i społeczno-kulturowym i. Jeśli postm odem ista 
nie chce niczego usuw ać, dlaczego elim inuje now ożytność? Przy p o sta
w ie konsekw entnie antydem arkacjonistycznej trudno oddzielać m odernę 
od postm oderny.

Kulturowo i filozoficznie postm odernizm  ma wiele twarzy, w ym ykają
cych się jednoznacznej i uogólniającej ocenie. Jak go oceniać, jeże li nie 
w iadom o dokładnie, na czym  polega? Jak przeprow adzić rachunek zys
ków  i strat fenom enu, który je s t splotem  w ielu pozytyw ów  i bo lączek 
naszych czasów ? M ożna dyskutow ać z poszczególnym i tezam i poszcze
gólnych postm odernistów , pod w arunkiem  jednak  że najpierw  podejm ie 
się trud  ich zrozum ienia, ale nie z całym  postm odernizm em . Podjęcie

94 Przecież z tego, że coś jes t, nie wynika, że tak musi być lub być powinno.
95 Socjolodzy, zw łaszcza am erykańscy, często próbują opisać (enigm atyczny) stan 

św iadom ości społeczeństw  postindustrialnych (na przykład znane prace A. T offlera lub 
opublikowana ostatnio w Polsce książka J. Naisbitta [1997]), jednak na ogół bez tak skraj
nych w niosków  i pesym istycznych prognoz.
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szczegółow ej dyskusji utrudnia, ja k  pow iedziano, n iejednoznaczność 
i m etaforyczność postm odernistycznych tekstów. Trudno rów nież dysku
tować z ogólnikow ym  negatyw nym  odbiorem  postm odernizm u96: „czasy 
barbarzyństw a, królestw o nonsensu i anarchii, kres cyw ilizacji i kultury 
Zachodu” , chociaż taki w łaśnie pogląd mogą sugerować niektóre sform u
łow ania postm odernistów .

Jak każde nowe i zadziw iające zjaw isko postm odernizm  ma swych 
bezkrytycznych entuzjastów  i bezkom prom isow ych kry tyków 97. W  każ
dej epoce spotykam y pesym istów , którzy w idzą dzieje  kultury i św iata 
jako  h istorię stopniow ego, coraz g łębszego upadku od początkow ego 
złotego okresu (aurea aetas), oraz optym istów , przekonanych, że świat 
zm ierza w kierunku coraz lepszych czasów . Trudno po prostu u trzym y
wać, że postm odernizm  je st dekadentyzm em , „nieuleczalną m elancholią” , 
„zwątpieniem  w sens wszystkiego” . Przeczy temu chociażby pasja, z jaką 
postm oderniści b ronią swych poglądów  i chcą budow ać „lepszy św iat” . 
In tencją ich je s t uczynienie życia lepszym  i bardziej znośnym , a nie 
gorszym , chociaż nie w yjaśniają do końca, dlaczego postm odernistyczny 
styl życia je s t rzeczyw iście najlepszy z m ożliw ych.

Swym powszechnym , częściow o utopijnym , program em  odm itologizo
w ania postm odernizm  m ieści się w krytycznej tradycji O św iecenia, tylko 
bardziej radykalnie, poddając krytyce i destrukcji wiele wartości uznaw a
nych przez Oświecenie. Nie m ożna jednak upraszczająco stawiać w szyst
kim  postm odernistom  zarzutu irracjonalizm u i lom an tyczne j . ucieczki 
w uczucia chociażby dlatego, że głosząc to lerancję d la  każdej postaw y 
intelektualnej, zm uszeni są przyznać ją  konsekw entnie racjonalizm ow i. 
Tym, co rzeczyw iście krytykują i odrzucają, są absolutystyczne roszcze
nia rozum u ośw ieceniow ego. A m biw alentną postaw ę w obec O św iecenia 
dostrzegam y już  F. N ietzschego, który z jednej strony odrzucał kartezjań- 
ską, liberalno-dem okratyczną ponow ożytność, z drugiej akcentow ał po
trzebę oświecenia, intelektualnej uczciwości i samorefleksji [R. B. Pippin 
1991 s. 168],

96 Niektórzy widz;) postmodernizm wyłącznic jako „jazgot z upodobaniem reklamowa
ny przez codzienne publikatory" [J. W oleński 1996b s. 165] i dom agają się zw alczania 
„w imię obrony dobrych tradycji filozofii polskiej" [J. W oleński 1996a s. 102],

97 Dla W. Chudego [1996 s. 8] postm odernizm  jest objawem kryzysu kultury w w y
miarze ogólnoświatowym. Gra toczy się o „być lub nie być kultury w ogóle. Istota forma
cji postm odernistycznej i takie jej cechy, jak  absolutyzacja pluralizm u, irracjonalizm  
i chaotyzacja wolności, zaprzeczają możliwości jakiejś pozytywnej kontynuacji kulturowej 
tego trendu".
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Postm oderniści trafnie dostrzegli (nie oni sami zresztą) i skrytykowali 
pew ne skrajności m yśli (filozofii) i postaw y now ożytnej98. P ostm oder
nistyczny program  uw ażać m ożna za (neorom antyczne) antidotum  na 
redukcjonistyczny scjentyzm . W filozofii postm odernizm  pokazuje, że 
je s t m iejsce na w iele typów poznania i tekstu filozoficznego. Inna spra
wa, czy postm oderniści słusznie sobie tylko przypisują praw o do krytyki 
now ożytności i czy każdy filozof krytyczny w obec now ożytności je s t 
autom atycznie postm odernistą.

Z astrzeżenia m oże w yw ołać jednostronność postm odern istycznych  
ataków na zachodnią kulturę i filozofię, między innym i przez upraszcza
jące  dostrzeganie w dziejach filozofii now ożytnej jednego  tylko, n iew ąt
pliwie ważnego, nurtu kartezjańskiego. Teza, że kultura i filozofia w spół
czesna zerw ały radykalnie z przeszłością, je s t fałszyw a, a jak o  program
-  niewykonalny i z wielu powodów szkodliwy. U niektórych postm oder
nistów  pojęcie postm odernizm u funkcjonuje tak, jak  gdyby obejm ow ało  
całą teraźniejszość i całą kulturę bez wyjątku w tym, co dla niej najbar
dziej typow e. Z jaw iska charakterystyczne d la  najbardziej rozw iniętych 
krajów  kapitalistycznych (postindustrialnych) brane są za całość kultury. 
Postm odernizm  jest przede wszystkim problem em  społeczeństw  bogatych, 
a nie ubogich. B ynajm niej nie je s t tak, że cała ludzkość znalazła się 
w w ieku postm oderny lub że musi się tam znaleźć w przyszłości. Nie 
w szyscy filozofow ie w spółcześni w yznają poglądy postm odernistyczne: 
dzieląc krytykę O św iecenia i odrzucając jego  pojęcie rozum u i rac jonal
ności. O bok kierunków  postm odernistycznych istnieją stanow iska funda- 
cjonalistyczne, upraw ia się filozofię klasyczną [A. B ronk, S. M ajdański 
1991-1992], filozofię um ysłu i procesu, pow raca zain teresow anie trady 
cyjną problem atyką m etafizy czn ą"  i klasycznym i sposobam i jej rozw ią
zywania.

M yślenie postm odernistyczne je st paradoksalne. P ostm odernistom  
m ożna zarzucić brak konsekw encji, gdy:
-  w yrzekając się filozofii, w łaśnie ją  upraw iają, m inim alizu jąc łub 
zm ieniając je j zadania i wymogi;

98 Ch. Taylor [1996 s. 16] wymienia trzy główne bolączki nowoczesności: indywidua
lizm , prym at rozum u instrum entalnego i utrata politycznej kontroli nad naszym  losem. 
„Pierw sze zagrożenie dotyczy tego, co możemy nazwać utratą sensu albo zanikiem  hory
zontów  m oralnych. Drugie -  w yrugow ania celów przez panoszący się rozum  instrum en
talny. Trzecie -  utraty w olności” .

99 Na przykład prace M. D um m etta, A. M aclntyre 'a i P. Straw sona.
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-  ogłaszając koniec w szystkich ideologii (m etanarracji), czynią to z po
zycji w łasnej ideologii, postm odern istycznej100;
fis krytykując now ożytną kategorię podm iotu, sami upraw iają filozofię 
podm iotow ą, bo skoncentrow aną na ludzkim  bycie;
-  występując z programem odm itologizowania wartości (świętości) kultu
ry zachodniej, stanow ią w łasną m itologię;
/^ sp rzec iw ia jąc  się każdej postaci fundam entalizm u, w ypow iadają się 
kategorycznie (to je s t fundam entalistycznie) na tem at świata, człow ieka, 
kultury, religii czy nauki;

A  poddając totalnej krytyce rozum , zw łaszcza ośw ieceniow y, czynią to 
w im ię innego rozum u i innej racjonalności, w łaśnie postm odern istycz
n e j101;
-  podnosząc zasadę tolerancji i autonom iczności każdej gry językow ej, 
nie stosują jej do m oderny, którą krytykują i odrzucają jako  m etanarra- 
cyjną m istyfikację;
-  odrzucając pojęcie m etafizycznej natury człow ieka, przyjm ują rów no
cześnie, że podstaw  dokonyw anych przez niego w yborów  m oralnych 
należy szukać w sam ym  człow ieku;
-  krytykując hum anizm  i bytowo wyróżnioną pozycję człow ieka, przypi
sują mu równocześnie absolutną wolność, podnoszoną do rangi naczelnej 
w artości postm odernistycznej;
^ .d o k o n u jąc  destrukcji oświeceniowego pojęcia wolności, przeprowadzają 
ją  pod hasłam i postm odernistycznej, absolutnie pojętej wolności, dopro
w adzając ośw ieceniow ą subiektyw izację filozofii do sk ra jn o śc i102;
-  relatyw izując tradycyjne wartości hum anistyczne (prawdy, dobra, pięk
na), kreują absolutnie w łasne (w olności, to lerancji, solidarności);
-  nie dostrzegając sensu w dziejach, podkreślają mim o to potrzebę (sen
sow ność) przejścia od kultury m odernistycznej do postm odernistycznej.

K ultura śródziem nom orska, jak  każda inna, podlegała w ielokrotnie 
mniej lub bardziej gwałtownym przemianom. Chce się wierzyć, że zasad
nicze jej w artości są transkulturow e, i mimo wielu rew olucyjnych p rze

111,1 „Jednym  z paradoksów  dzieł Derridy i Foucaulta jes t to, że chociaż odrzucają 
każdy rodzaj ogólnej teorii, ich własna teoria wyraża ogólny pogląd o naturze w iedzy" 
[M. Sarup 1989 s. 150],

101 M etodycznym i nadużyciam i pseudoradykalnej wrogości wobec rozum u i totalnej 
jego krytyki zajm uje się w wielu sw ych pracach J. Habermas.

1112 „Całość dośw iadczenia postm odernistycznego jes t [...] dośw iadczeniem  na tem at 
subiektyw ności ludzkich konstrukcji m yślow ych” [A. G rzegorczyk 1996 s. 158],
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mian pozostaje ona nadal tą  samą kulturą [L. E. Cahoone 1988J. Reakcja 
na postm odernizm , jako  stan w spółczesnej kultury, nie musi się sprow a
dzać do lęku przed to talną kulturow ą próżnią (M. H orkheim er). N ieuza
sadnione w ydają się kasandryczne przew idyw ania, że ku ltu ra zachodnia 
m usi się skończyć zbiorow ym  sam obójstw em . Jeśli naw et przyjąć, że 
ponow oczesność je st sytuacją kryzysow ą w dziejach kultury, to rów nież 
należy przypom nieć, że w swych intelektualnych dziejach ludzkość radzi
ła sobie na ogół z kolejnym i kryzysam i, które zdają się tw orzyć istotę 
procesów  kulturow ych. A m biw alentna kondycja ludzkiego istnienia, k tó 
rej w yrazem  je st m iędzy innym i perm anentne n iezadow olenie człow ieka 
ze swej bytow ej sytuacji oraz boleśnie odczuw ana n iedoskonałość w y
tworów swego ducha, należy do typowych i trw ałych sposobów  ludzkie
go przeżyw ania w każdej epoce i kulturze. M ożna op tym istycznie w ie
rzyć, że tak, jak  w iele razy w przeszłości, turbulentny okres przem ian, 
zw anych postm odernizm em , stanie się tw órczym  zaczynem  „now ej” 
i rów nocześnie przez kontynuację „s tare j” kultury.

In tu icyjne opow iedzenie się za hum anizm em  w ynika z przekonania, 
że ludzkie życie i św iat ma znaczenie autonom iczne. R ozum iany nie- 
skrąjnie subiektyw istycznie hum anizm  nie je s t ani martwy, ani bezzasad
ny, lecz może stanowić integralny fragment każdej kultury i być ważnym  
środkiem obrony przed gwałtem zadawanym  jednostce przez różne formy 
faszyzm u, kolektyw izm u, biurokracji, niespraw iedliw ości polityczno-spo- 
łecznej itd. [L. E. C ahoone 1988 s. X III i s. 267]. Inna spraw a, czy 
filozofię uważać za fundament kultury i humanizmu, chociaż taką między 
innym i rolę przypisyw ała jej ku ltu ra now ożytna. O bok filozofii równie 
zasadniczą, a nawet ważniejszą funkcję sensotwórczą i fundującą spełnia
ła  w kultu rze zachodniej religia. Skądinąd lepiej zdajem y sobie obecnie 
spraw ę, że kultura judeo-grecko-chrześcijańska nie je s t jedynie m ożliw ą 
postacią kultury. Istn ie ją  kultury, które nie w ytw orzyły profesjonalnej 
filozofii, spełn iając m im o to skutecznie, głów nie poprzez relig ię, swą 
hum anizacyjną funkcję.

M ało rozsądne je s t przypuszczenie, że dw uipółtysiącletn ie dzieje ku l
tury zachodniej, zw łaszcza czasy now ożytne po K artezjuszu, są jedną  
wielką pomyłką, jak sugerują to wypowiedzi niektórych postm odernistów . 
Biorąc pod uwagę długie dzieje wszechświata i krótką historię człow ieka 
jak o  anim al ra tiona le , jego  in telektualna przygoda dopiero  się zaczęła. 
W  żadnej innej epoce tylu ludzi nie dysponow ało  tak szeroką paletą 
m ożliwości rozwoju osobowego, intelektualnego i zaw odowego, sw obod
nego decydow ania o swym losie i kształtowania swego życia, kształcenia
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się, podróżowania, zażywania swobód obywatelskich, uzyskiwania osobis
tej satysfakcji i dochodzenia do dobrobytu itd. Podkreślm y: nigdy tylu 
ludziom  nie pow odziło  się m aterialnie tak dobrze, niezależnie od tego, 
czy słusznie je s t nazyw ać nasze czasy postm odernistycznym i. N ależy 
ubolew ać, że stale w ielu innych cierpi głód i nędzę, i czynić w szystko, 
by tem u zaradzić.

Od nas poniekąd zależy, czy dostrzeżem y sens w dziejach i w otacza
jącym  nas św iecie. Jak nie w chodzi się dw a razy do tej sam ej rzeki 
(Heraklit), tak nie m ożna się cofnąć w bezpieczną przeszłość. Bez skraj
nych reakcji m ożem y przyjąć, że postm odernizm  je s t rów nież naszym  
„w spaniałym  św iatem ” , w którym  przypadło  nam  żyć, gdyż żaden inny 
w wymiarze doczesnym nie będzie nam już dany. „Chociaż czasy między 
epokam i są niepewne, stanow ią jednak  okres wspaniały, żywiołowy i pe
łen możliwości. Jeśli nauczym y się żyć z poczuciem  niepew ności, osiąg
niemy o wiele więcej niż w czasach stabilizacji. [...] Mój Boże, w jakich 
fantastycznych czasach ży jem y!” [J. N aisbitt 1997 s. 301].



Filozofia w czasach 
postmodernistycznych

Pogląd o kryzysie lub końcu którejś z dziedzin kultury jest dziś m od
n y 1, rów nież w odniesien iu  do filozofii. L iczne w stępy i w prow adzenia 
do filozofii s taw iają  m niej lub bardziej radykalnie py tan ie o je j m iejsce 
i znaczenie w postm odern istycznym  św iecie. P roblem  ten je s t w ażny 
przede w szystk im  d la tych, którzy  za jm ują się filozo fią  p ro fesjonaln ie, 
chociaż pośrednio  m oże in teresow ać każdego człow ieka. F ilozof, jak  
żaden inny in te lek tualista , odczuw a n ieustannie w ątpliw ość co do sensu 
swej działa lności o raz n iezaspoko joną potrzebę uzasadn ian ia sobie i in 
nym  praw om ocności sw ej profesji. Św iadectw em  pytań  o teoretyczne 
i prak tyczne znaczenie filozofii -  d laczego i po co filozofow ać? -  są  
częste ostatn io  dyskusje i konferencje pośw ięcone naturze filozofii. Ze 
w zględu na długie dzieje filozofii i w ielość jej postaci odpow iedź nigdy 
nie była ła tw a i oczyw ista .

T radycyjnie filozo fia  uchodziła  za w ażny fragm ent ku ltu ry  eu ro p e j
skiej, wpływając na je j kształt i funkcjonowanie. Z drugiej strony, filozo
fuje się zawsze w konkretnej sytuacji kulturowej. Filozof, który chce coś, 
w edług niego w ażnego, pow iedzieć, co w ięcej, m a am bicję w pływ ania 
na sposób m yślen ia  i zachow ania innych ludzi, nie m oże nie liczyć się 
z kontekstem  kulturow o-społecznym , w którym przypada mu filozofować. 
Dziś naturalnym i poniekąd ram am i filozofow ania je st zjaw isko określane 
ogólnie i m ało precyzyjnie, lecz w idocznie poręcznie, ku ltu rą  i sy tuacją 
postm odernistyczną.

1 W edług J. Passm ore'a [1996 s. 1] pobieżny przegląd katalogu Biblioteki Narodowej 
w W aszyngtonie „pozw ala spokojnie stw ierdzić, że ponad tysiąc autorów  jes t gotow ych 
uznać, że jakaś form a ludzkiej aktyw ności zm ierza lub pow inna zm ierzać do sw ego 
kresu” .
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Z am iarem  m oim  nie je s t napisanie raportu o stanie filozofii w spó ł
czesnej. K ogo na to stać? P ozostaję przy rozw ażaniach opisow ych (jak 
się dzisiaj rozum ie lub chce rozum ieć filozofię), a nie norm atyw nych 
(jak powinno się filozofować). Nie opowiadam się wprost za konkretnym 
typem filozofii, k tórą należałoby praktykow ać. Nie daję dobrych rad, jak 
pow inno się -  w postm odernistycznej sytuacji -  filozofow ać, bo ich po 
prostu nie mam . Spotykane we w stępach do filozofii i w artykułach 
pośw ięconych kulturow ej roli filozofii apelatyw ne i norm atyw ne zalece
nia, by filozofow ać „dobrze, porządnie, rzeteln ie, całościow o, odpow ie
dzialnie, bezzałożeniow o, koniecznościow o, naukow o, krytycznie, racjo
nalnie, argum entu jąc, w spierając się na logice, system atycznie, jasno, 
precyzyjnie, respektu jąc w yniki nauki i dorobek p rzeszłości” , w swej 
deklaratywnej warstwie słuszne, pozostają ogólnikowym wyrazem prywat
nych przekonań ich autorów  i w ym agają argum entów i w ypełnienia kon
kretną treścią . N iełatw o zejść z poziom u ideow ych deklaracji do ich 
konkretnej realizacji.

R ozw ażam  sytuację, w której znalazła się filozofia w skutek przem ian 
dokonujących się we w spółczesnym  św iecie. Jak  upraw iać filozofię 
(zw łaszcza m aksym alistyczną), kiedy sami filozofow ie -  postm oderniści, 
poststruk turaliśc i, dekonstrukcjoniści, neopragm atyści -  zw ątp ili w sen
sowność filozofii, przynajm niej w dotychczasowym  je j kształcie, przykła
dając rękę do je j kulturow ej deprecjacji2. W  zm ieniających się szybko 
i dem okratyzu jących  się społeczeństw ach w spółczesnych filozofow ie 
poszukują w łasnej identyczności i miejsca. U progu XX wieku założyciel 
K oła W iedeńskiego M oritz Schlick [1975 s. 19] przyrów nyw ał filozofów 
dyskutujących z uporem  tradycyjne -  pozorne w edług niego -  problem y 
filozoficzne do aktorów  grających sw oje role, chociaż w idzow ie daw no 
ju ż  w yszli z teatru.

Prow izoryczny charakter m oich rozważań je st oczyw isty dla każdego, 
kto próbow ał zdać sobie spraw ę z tego, co rozum ie się p rzez filozofię 
w sytuacji, k iedy nie m a zgody ani co do po jęcia filozofii, an i postm o
dernizm u. C hociaż pow szechnie mówi się o postm odernizm ie, nie m a 
jednego określen ia3, które by oddaw ało trafnie w ielość i z łożoność zja-

2 „Jest rzeczą znam ienną, że w procesie odfilozoficzniania kultury europejskiej w zięli 
udział sami filozofow ie. N ikt bowiem  nie w idział tak dobrze, jak  oni sam i w szystkich 
trudności i ograniczeń” [B. Skarga 1983 s. 899].

3 „Praw ie niem ożliw e jest zbudow anie spoistej definicji czy pokuszenie się o próbę 
opisu postm odernizm u” [E. G ellner 1997a s. 43].
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w łsk, zw anych postm odernistycznym i. O pow iadając się za w spółczesnoś
cią  p rzeciw ko tradycji, postm oderniści dostrzegają  n iem al w yłącznie 
ham ującą i konserw atyw ną rolę tej ostatn iej. Św iat postm odernistyczny 
odznacza się charak terystycznym  poczuciem  tym czasow ości, w którym  
nie obow iązuje żadne „zaw sze”4. Nie istn ieje w yodrębniona filozofia  
postm odern istyczna w postaci jedno lite j doktryny filozoficznej, są  nato
m iast zaliczani do postm odernistów  autorzy oraz uważane za postm oder
nistyczne poglądy. P rzede w szystkim  istn ieje pew ien k lim at postm oder
nistyczny, m iędzy innym i radykalnej krytyki tradycyjnych kategorii f ilo 
zoficznych, w którym  na nowo pojawia się pytanie o filozofię: jej naturę, 
zadania, znaczenie i m iejsce w kulturze i życiu człow ieka. W ielu au to
rów postm odern istycznych  uw aża, że tradycyjne problem y filozoficzne 
w ym agają nowego przem yślenia, i w ysuw a pod adresem  filozofii pytania, 
których w tak skrajnej postaci w cześniej nie staw iano. Pozycja, k tórą 
filozofia uzyskała w p rzeszłości w kulturze zachodniej, nie oznacza, że 
musi ją  zachow ać w nadchodzącej postm odernistycznej kulturze ogólno
św iatow ej.

W yw odzącą się z ducha O św iecenia now oży tną kulturę i filozofię 
postm oderniści oskarżają  o „logocentryzm ” (J. D errida) i rac jonalizację 
każdej dziedziny życia. N ow ość krytyki pojęcia racjonalności polega na 
jej radykalności. W  duchu F. Nietzschego (der W ille zur W ahrheit ist der 
W ille zur M acht, Vernunft ist H errschaft) d la  postm odern istów  dzieje 
rozum u są dziejam i panow ania5 i zarazem  źródłem  zła w kulturze 
(Z. B aum an)6. Zaliczany do postm odernistów , chociaż się przed tym 
broni, R. R orty [1982] daje filozofii szanse na przetrw anie, je ś li stanie 
się jedną z gałęzi literatury. F ilozofia dotychczasow a utraciła swe kultu
rowe funkcje na rzecz krytyki literackiej, poezji i literatury , które stały 
się obrońcam i w artości ogólnoludzkich . R orty odróżnia filozofię p isaną 
w ielką i m ałą literą. Nie w idzi on m iejsca dla w ielkiej filozofii, dostrze
ga natom iast m iejsce dla m ałej, pojętej jako  budująca konw ersacja (edi-

4 „Każda chwila jest ważna; nie ma niczego takiego, czego można oczekiwać w przy
szłości, a co nie byłoby inną »chw ilą«, płynną, skazaną na autodestrukcję” [Z. Bauman 
1996a s. 24],

5 W edług F. Bacona rozum zastępuje człow iekow i kły i pazury w walce o przetrw a
nie.

6 Zauważmy dla przeciwwagi, że „logocentryzmowi” filozofii zachodniej towarzyszyła 
zw ykle krytyka logosu [H. Schnadelbach 1995 s. 48]. E. H usserl zarzuca w spółczesnej 
kulturze europejskiej w łaśnie irracjonalizm  i upatruje kryzys filozofii w porzuceniu przez 
n ią  tradycyjnej funkcji krytycznej.
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fy in g  conversatioń) służąca podtrzym aniu laickiego, liberalnego, dem okra
tycznego społeczeństw a. F ilozof jest bardziej krytykiem  kultury niż k la
sycznym  filozofem , usiłującym  stw ierdzić, który z naszych  sposobów  
w idzenia św iata je s t popraw ny7.

Postm odern istyczna n iechęć w obec każdego rodzaju  fundacjonalizm u 
(certyzmu) znajduje swój wyraz w krytyce wielkich systemów myślowych 
i ich sposobów  uspraw iedliw iania. W  filozofii kieruje się ona przeciwko 
m etafizyce, która przyjm uje pojęcie praw dy transcendentnej i uniw ersal
nej oraz rzeczyw istości jako pewnej podstaw y filozofow ania. Na począt
ku XX w ieku neopozytyw iści w ypow iedzieli w ojnę m etafizyce, deklaru
jąc je j problem y jako  pozorne (pseudoproblem y), dzisiaj postm oderniści 
głoszą kres w szelkiej filozofii system atycznej i fundam entalistycznej, nie 
dostrzegając m ożliw ości i sensu rozw iązyw ania tradycyjnych problem ów  
filozoficznych. W niechęci do m etafizyki postm odernizm  m ieści się dob
rze w tradycji filozofii now ożytnej, gdyż ta  n iejednokro tn ie przybiera ła  
postaw ę antym etafizyczną. Nie w idząc potrzeby m etafizycznej perspekty
wy świata, filozofowie postm odernistyczni w ieszczą rychłą śm ierć filozo
fii fundam entalistycznej. Sam i pozostają głów nie w  służbie em ancypacji: 
rów noupraw nienia grup m niejszościowych, w yzw olenia kobiet, tolerancji 
dla odm iennych poglądów oraz „alternatyw nych” zachow ań („philosophia  
ut ancilla  em ancipationis"  [O. M arąuard  1994 s. 25]).

1. Pytanie o sens filozofowania

Pytanie o znaczenie filozofii jest m etafilozoficzne. Pogląd, że rozpra
w ianie o filozofii samo jest filozofow aniem , je s t poniekąd truizm em . Już 
A rysto teles [1988 frg. 6 s. 4] zauw ażył, że w filozofii poziom y p rzed
m iotow y i m etaprzedm iotow y (refleksja  nad tym , co filozof robi) się 
przeplatają i że rozważania nad problem am i m etafilozoficznym i są filozo
fią. A naliza i językow a klaryfikacja przedm iotow ych problem ów  filozo
ficznych, jak  to na przykład w zorcow o czyniła  scholastyka, a potem

7 Ironizując, R. Rorty [1996b s. 92] powiada: „Od czasu do czasu m ożna spotkać 
filozofów twierdzących, że ich własny kraj lub region potrzebuje jakiejś odrębnej filozofii, 
że każdy naród, aby wyrazić swe unikalne doświadczenia, potrzebuje własnej filozofii tak, 
jak  potrzebuje hym nu narodow ego i w łasnej flag i” .
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filozofia analityczna, je s t punktem  w yjścia filozofow ania system atyczne
go. Skądinąd jednak trudno zajm owanie się filozofią (mówienie o filozo
fii, „filozofoznaw stw o”), a nie m erytorycznym i problem am i filozoficzny
mi uważać za wyraz je j siły. Refleksja metafilozoficzna ma znaczenie dla 
filozofow ania przedm iotowego pod w arunkiem , że się na niej nie poprze
staje.

O dpow iedź na ogólnie postaw ione pytanie o znaczenie filozofii utrud
nia fakt, że nie istn ieją cechy w spólne w szystkim  typom  filozofow ania8. 
O dpowiedź na pytanie, czym jest filozofia, zależna od trudnych do w yar
tykułow ania intuicji na tem at je j isto ty , n igdy nie by ła łatw a, i ju ż  to 
sam o w iele m ówi o filozofii [A. J. A yer 1982 s. 1]. Jeżeli je s t coś 
wspólnego dla współczesnej filozofii, to brak zasadniczej zgody na tem at 
przedm iotu, celów  i m etod filozofow ania. W ątpi się w istn ienie esencji 
„filozofii, k tórą m ożna oddesty low ać i skondensow ać w d efin ic ji” 
[K. R. Popper 1977 s. 24]. N otoryczna niedefiniow alność filozofii i brak 
w yodrębnionego przedm iotu , na sposób nauk em pirycznych , zdają się 
należeć do je j natury9. K ogo uw ażać za f ilo z o fa10? Ja k ą  działa lność za 
filozofow anie? Jakie teksty za f ilo z o fic zn e11? Próby insty tucjonalnego  
określenia filozofii polega na tym , że insty tucjonalnie zdefiniow ani filo 
zofow ie n iekoniecznie m uszą być „praw dziw ym i” filozofam i [A. Cohen, 
M. D ascal 1989 s. XII]. Z  klasycznego punktu w idzenia, chociaż filozo
fowanie m oże przybrać postać instytucjonalną, filozofia jako taka nie jest 
p rzem ija jącą insty tucją  społeczną, lecz czym ś na zaw sze (w ieczystość 
filozofii) zrośniętym  z faktem  bycia człow iekiem .

O dpow iedź na trudne pytanie, co jest w filozofii stałe, a co zm ienne, 
zakłada dobrą znajomość dziejów  filozofii. H istoryczną tożsam ość filozo
fii upatryw ano już  to w stałości fundam entalnej (w ieczystej) problem aty

8 Na tem at przem ian znaczeniow ych term inu „filozofia” w języku  polskim  pisze 
M. M ycaw ka [1991].

A rystoteles dostrzegał źródła trudności filozofow ania „nie w faktach, lecz w nas” 
{M etafizyka  993 b s. 40, tł. K. Leśniak, W arszaw a 1983).

10 „Filozofami są osoby zatrudnione przez wydziały filozoficzne przy cenionych insty
tutach kształcenia w yższego, które prow adzą w ykłady i ew entualnie pub liku ją  w pres
tiżow ych czasopism ach filozoficznych, b io rą udział w zjazdach filozoficznych itd .” 
[A. Cohen, M. Dascal 1989 s. XII].

11 „Tekst filozoficzny jest fragmentem dyskursu realizowanym jako jedna z instytucjo
nalnie uznanych form  filozofow ania lub jako fragm ent nie zrealizow any w takiej postaci, 
lecz uznany za filozoficznie w artościow y przez filozofów ” [A. Cohen, M. Dascal 1989 
s. XII],
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ki (tożsam ość heurystyczna), ju ż  to w typow ych odpow iedziach (tożsa
m ość doktrynalna), ju ż  to w spełnianych przez n ią funkcjach: egzysten 
cjalnych, relig ijnych , kulturow ych, społecznych, pedagogicznych (tożsa
m ość funkcjona lna)12. Jedni, jak  filozofow ie klasyczni, są przekonani
o autonomii filozofii ze względu na wyróżniony przedmiot, metodę i apa
raturę po jęciow ą (język) [A. Bronk 1987], inni, jak  neopozytyw iści, 
K. R. P o p p er13 lub R. R o rty 14, opow iadają się za jednością  w iedzy lu 
dzkiej. Świadectw em  różnic w postrzeganiu dziejów  filozofii jest między 
innymi fakt, że o ile dla filozofów  postkartezjańskich rozw inięte badania 
ep istem ologiczne są objaw em  dojrzałości f ilo zo fii15, o ty le dla w spół
czesnych tom istów  (E. Gilson, M. A. Krąpiec) koncentracja na problem a
tyce epistem ologicznej jest dow odem  jej upadku. W sukurs tym ostatnim  
przychodzą antykartezjaniści, którzy kres m odem y utożsam iają z odrzuce
n iem  epistem ologicznego  „p ro jek tu” O św iecenia.

P roblem  sensu filozofii m oże rów nież przybrać w ym iar praktyczny 
w postaci pytania, kto i dlaczego m a łożyć na utrzym anie filozofii i filo
zofa: w ydziałów , instytutów  i katedr filozofii, edukację filozoficzną, 
drukow anie książek filozoficznych, filozoficzne zjazdy, konferencje itp. 
D laczego społeczeństw o m a p łacić za coś, co je s t być m oże li tylko 
hobby filozofa, bez w iększego znaczenia kulturow ego i społecznego? 
Filozofię zam ierza się w prow adzić do szkół średnich. D laczego podatnik 
m a finansow ać działalność, k tórej sensu nie dostrzega? W cześniej lub 
później rów nież w Polsce pojaw i się tendencja do rugow ania filozofii 
z curriculum  kształcenia akadem ickiego, znajdując „łatw e” uspraw ied li
w ienie w aktualnych trudnościach gospodarczych. F ilozof musi się w ięc

12 J. Such [1994 s. 188 n.] dostrzega następujące zadania filozofii: krzew ienie plura
lizmu filozoficznego, zw alczanie relatyw izm u etycznego i utrwalanie jednolitego system u 
w artości etycznych, „w którym  w artości ogólnoludzkie stanow iłyby fundam ent norm 
etycznych”, „zw alczanie fanatyzm u i, co za tym idzie, krzew ienie postaw y to lerancji” , 
obrona racjonalizm u, kom entow anie now ych odkryć naukow ych, nadaw anie sensu życiu 
ludzkiemu, udział w doskonaleniu człowieka i zmienianiu świata, to jest „czynienia świata 
lepiej przystosow anym  do potrzeb człow ieka” .

13 „Zgodnie z moim rozum ieniem  filozofii nie pow inno się je j -  a także nie m ożna 
-  nigdy oddzielać od nauk szczegółow ych” [K. R. Popper 1997a s. 217],

14 „Porzucenie troski o autonom ię filozofii oznacza, poza innym i rzeczam i, także 
zaniechanie prób wytyczenia jasnych, prostych granic pomiędzy kwestiami filozoficznymi 
a kwestiami politycznymi, religijnymi, estetycznymi czy ekonomicznymi” [R. Rorty 1996b 
s. 90],

15 „Problemy teorii poznania stanowią, moim zdaniem , rdzeń filozofii" [K. R. Popper 
1997a s. 214],



FILOZOFIA W CZASACH POSTMODERNISTYCZNYCH 81

dzisiaj odznaczać p rak tyczną um ieję tnością uspraw ied liw ien ia sw ego 
istnienia i działalności przed społeczeństw em , zabiegania o środki m ate
rialne u różnych decydentów , uzasadnian ia na konkurencyjnym  rynku 
pracy faktu, że staje z innym i w kolejce do kasy po społeczne pieniądze.

Pytanie o sens filozofii je s t py tan iem  o człow ieka. A ż do czasów  
najnow szych przysługiw ało  filozofii w kulturze europejsk ie j szczególne 
znaczenie, chociaż głów nie w śród jej in te lek tualnych  elit. Z naczną jej 
część stanow ili filozofow ie, pouczający, niekiedy dość autorytatyw nie, 
jak żyć. W ielu z nich było głęboko przekonanych, że filozofow anie nale
ży do natury cz ło w iek a16. A rysto teles uspraw iedliw iał istn ienie filozofii 
tym, że zajm ują się n ią  bogowie; średniow iecze w idziało w niej -  zw ła
szcza w m etafizyce -  służkę teologii, leczącą z najcięższej choroby, bo 
n iew iedzy, o raz dającą  m ądrościow e poznanie rzeczy boskich . Zdaniem  
D unsa S zkota do n ieba nie przychodzi się inaczej niż p rzez filozofię . 
Czasy now ożytne dostrzegały  je j rolę w k ładzeniu  podstaw  pod m oral
ność, społeczeństw o, relig ię , teologię, ku ltu rę , naukę itp. Jeszcze H egel 
uważał, że w ykształcony naród bez m etafizyki to jak  w spaniała św iątynia 
pozbaw iona relikw ii. W  przeszłości w sparcia filozofii szukała chętnie 
religia, dzisiaj pow ołują się na n ią  politycy, ekonom iści, m oraliści, uży
w ając je j do legitym izacji sw ych decyzji.

Pytanie o sens filozofii i filozofow ania prezentow ało się inaczej wów 
czas, gdy by ła ona dziełem  nielicznej grupy zakochanych w niej m yśli
cieli am atorów , a inaczej dziś, gdy upraw ia ją  -  jak  każdy inny zawód: 
za p ieniądze -  arm ia ludzi, w iążąc z n ią  nadzie je  na życiow ą karierę. 
Podobny do starożytnego sofisty filozof coraz częściej „służy” tem u, kto 
w ięcej płaci. Sprzedaje sw ą „m ądrość” na te lew izyjnym  ekranie, stając 
w szranki z innym filozofem  gwiazdorem . Budzi zainteresow anie uniw er
syteckich m enedżerów, gdy przyciąga jak  najwięcej uczniów. M usi zadzi
wiać spraw nością umysłu, produkować oryginalne idee, przede wszystkim

16 „F ilozoficzność to po prostu tyle, co człow ieczeństw o [...] F ilozofia jes t ludzkim 
przeznaczeniem . C złow iek jes t istotą św iatopoglądow ą, a zatem  filozofującą: homo philo- 
sophicus"  [A. C. L eszczyński 1987 s. 175 n.]. „Nie pytam y, czy filozofow ać, lecz jak  
filozofować. W szak nie pytamy, czy być człowiekiem  -  nim po prostu się jest -  lecz jak  
być nim w pełni. [...] Filozofow anie jest naturalną czynnością człow ieka” [J. Perzanowski 
(bez roku) s. 11]. „Sądzę, że w szyscy ludzie są  filozofam i, chociaż jedni w większym  
stopniu niż inni" [K. R. Popper 1997a s. 204], „Każdy człowiek jakoś filozofuje, niezależ
nie od tego, czy wie o tym, czy nie. N iepodobna zresz tą  nie filozofow ać człow iekow i, 
który z sam ej sw ej natury zw ykł dociekać najgłębszych racji w szystkiego, a zw łaszcza 
racji i sensu św iata tudzież sw ojej w nim  aktyw ności” [S. K am iński 1989b s. 11].
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publikować coraz nowe teksty filozoficzne, by nie wypaść z rynku, pozo
stać atrakcyjnym  profesorem  dla m ożliw ie w ielu studentów , od których 
liczby zależy finansow anie uniw ersytetu  zatrudniającego filozofa.

Istotne znaczenie filozofii dla człow ieka i kultury podkreśla  lubelska 
szkoła filozofii k lasycznej17 K atolickiego U niw ersytetu  Lubelskiego. 
Pojęciem  filozofii klasycznej obejm uje ona całą upraw ianą przez siebie 
filozofię: g łów nie m etafizykę, ale także ep istem ologię, antropologię czy 
etykę. System atycznie „klasyczność” oznacza określony sposób staw iania 
i rozw iązyw ania problem ów  filozoficznych, h istorycznie zaś -  naw iązy
w anie do tradycji filozofii, znaczonej głów nie osobam i A rystotelesa 
i T om asza z A kw inu. D ostrzegając, upraszczająco, w dziejach filozofii 
dw a nurty: realistyczny (obiektyw istyczny) i idealistyczny (subiektywis- 
tyczny), szkoła traktuje dzieje filozofii nowożytnej jako  deform ację pier
w otnej „zdrow ej” m yśli filozoficznej i odejście od aurea aetas, jak ą  była 
rea listyczna m yśl A rysto telesa i św. Tom asza. S zkoła nie była nigdy 
m etodologicznym  m onolitem  i je j zwolennicy różnie pojm ują klasyczność 
filozofii [A. Bronk, S. M ajdański 1991-1992]. Św iadectw em  różnic są 
dyskusje zarów no nad m etodą filozofii, jak  i m etodologicznym  statusem  
filozoficznych  teorii i tw ierdzeń [S. K am iński, M. A. K rąpiec 1994], 
P ropozycja filozofow ania k lasycznego pozostaje bardziej program em  
filozoficznym  niż w ykończoną w szczegółach i jednom yślnie akceptow a
n ą  doktryną filozoficzną. Program y filozoficzne, jak  w iadom o, są em pi
rycznie niefalsyfikow alne: przyjm uje się je  i odrzuca ze w zględów  prag
matycznych. Program  szkoły jest maksym alistyczny: interesują ją  podsta
wowe pytania filozoficzne (m etafizyczne), dla których szuka odpowiedzi 
najogólniejszych, ostatecznych i koniecznych. Szkoła broni prym atu teorii 
(,scire) przed praktyką (agere): aby działać skutecznie i w sposób zasad
ny, trzeba najpierw  w iedzieć, m iędzy innym i ustalając cele działania.

17 M. A. K rąpiec, który jest głów nym  m erytorycznym  tw órcą filozofii szkoty lubel
skiej, rzadko używa w swych tekstach terminu „filozofia klasyczna” i niewiele wypowiada 
się na jego tem at. S. Kam iński [1986 s. 5], który pierw szy odniósł określenie filozofii 
klasycznej do filozofii upraw ianej w szkole lubelskiej, tak ją  charakteryzuje: „Chodzi tu
o pew ien typ filozofii, który m erytorycznie naw iązuje do tradycji, lecz pod w zględem  
m etodologicznym  stara się bardziej now ocześnie przedstaw ić sw oją koncepcję” .
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2. Sytuacja współczesnej kultury i filozofii

Pytanie o znaczenie filozofii pojaw ia się dziś w sytuacji ogólniejszego 
pytania o sens kultury, co do której uw aża się, że znalazła się w k ryzy
s ie 18. D la zachodzących  przem ian  po litycznych , spo łecznych  i m oral
nych trudno znaleźć analogię w przeszłości, a tym  bardziej p rzew idzieć 
ich kierunek. Sytuacja wydaje się niektórym tak wyjątkowa, że przewidu
ją  kres kultury zachodniej, k tóra w yczerpała  sw e ku ltu ro tw órcze m ożli
wości. G łoszą, za F. N ietzschem , śm ierć podstaw owych w artości kultury: 
Boga, w iary i relig ii, człow ieka i hum anizm u, praw dy i dobra. R adykal
nie nastawieni m yśliciele afro- azjo- czy inaczej -centryczni dom agają się
-  w imię postulatu w ielokulturow ości (m ulticulturalism ), w yrosłego prze
cież na gruncie kultury zachodniej -  je j całkow itego odrzucenia, oskarża
jąc ją  o wrodzony i nieuleczalny im perializm , agresję, rasizm , nietoleran
cję i tym podobne poważne grzechy. N iektóre uniw ersytety am erykańskie 
rugują z zakresu przedm iotów  objętych nauczaniem  lub spisu obow iązko
wych lektur filozoficznych pism a Arystotelesa czy św. Tom asza z A kw i
nu, gdyż propagują one i narzucają biały (czytaj: zachodni, czyli zły) styl 
m yślenia.

Jakob B urckhardt przestrzegał, by nie szafow ać po jęciem  kryzysu 
kultury, gdyż ten pojaw ia się rzadko. Kryzys -  to znaczy, że kiedyś było 
dobrze, a dzisiaj je s t źle. Czym  m ierzyć kryzys kultury, zw łaszcza że 
chodzi o pojęcie w artościu jące? To, co uzna się za schorzenie kultury, 
jest uzależnione przyjm ow anym  system em  w artości. To, co jedni uznają 
za chorobę, dla innych m oże być p rzejaw em  rozw oju kultury . M ożna 
uważać, po pierwsze, że bycie w kryzysie należy poniekąd do przyrodzo
nej conditio  hom inis  bytu przygodnego, n iedoskonałego , narażonego na 
pom yłki, zm uszonego do ciągłych w yborów . Po drugie, uproszczenie 
po lega na tym, że kryzys jednego  typu kultury (europejskiej czy dzisiaj 
euroatlan tyck ie j) u tożsam ia się z kryzysem  każdego  typu w spółczesnej 
kultury lub kultury globalnej. K iedy E. H usserl m ów ił o kryzysie kultury 
europejskiej, k tórego przejaw am i były  d la  niego kryzys nauki, hum aniz
mu oraz brak usensow nian ia św iata, nie zaw ężał go geograficzn ie do 
Europy, która nie była dla niego pojęciem  geograficznym , lecz obejm o
w ała ca łą  ku ltu rę zachodnią [E. S tróker 1995 s. 13]. Po trzecie, czy

18 Znakiem umierania kultury jest zamieranie zainteresowań filozofią (M. A. Krąpiec).
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chodzi o faktyczny kryzys, czy subiektyw ne jego odczucie? T eza o kry
zysie kultury (i filozofii) zakłada trafne rozeznanie istniejącej sytuacji 
oraz m odelow e pojęcie kultury, która nie je s t w kryzysie. M am y tu na 
ogół do czynienia raczej z intuicyjnym i dom ysłam i, nie popartym i em pi
rycznym i badaniam i. Po czw arte, m oże chodzić o pozytyw ny kryzys 
w zrostu.

W spółczesna kultura: ogólnośw iatow a, p luralistyczna i synkretyczna, 
je s t zjaw iskiem  złożonym , nie poddającym  się upraszczającej analizie, 
tym bardziej jednoznacznej ocenie. Jako przejaw  dom niem anego kryzysu 
w spółczesnej kultury w ym ienia się u tratę je j funkcji sensotw órczej, to 
jest niedostarczanie odpow iedzi na najważniejsze dla twórczego działania 
człow ieka pytania: skąd się w ziął i dokąd zm ierza? gdzie jest jego m iej
sce? jaka jest rola na świecie? po co żyje i co jest jego kresem ? Kultury 
zw ane prym ityw nym i zapew niały w iększy kom fort psychiczny i bezp ie
czeństwo, nieznane obyw atelom  w spółczesnych polis. O dpow iedzi udzie
lane poprzez filozoficznie lub św iatopoglądow o zin terpretow ane w yniki 
nauk przyrodniczych lub przez odw ołanie do „postm odernistycznych” 
w artości (w olności, to lerancji, so lidarności), kreow ane w m iejsce trady
cyjnych i lansowane przez środki masowej komunikacji, wyraźnie takiego 
egzystencjalnego oparcia nie dają. Z ałam anie koniunktury  w społeczeń
stw ach, łączonych jedyn ie doraźną korzyśc ią gospodarczą, w iedzie do 
przepow iadanego przez Th. H obbesa bellum  om nium  contra om nes  w o- 
bronie zagrożonych partykularnych interesów .

Za przejaw  słabości kultury zachodniej uchodzi teoria i praktyka 
staw iania racji po litycznych i ekonom icznych przed m oralnym i, teo re
tyczne uzasadnianie słuszności praktycznych decyzji i p referenc ji przez 
usłużnych intelektualistów  i ośrodki „m iękkiego”, lecz w rzeczyw istości 
bezw zględnego nacisku (terroru) psychicznego w społeczeństw ach, skąd
inąd chlubiących się sw ą wolnością. W ysuwanie na plan pierw szy doraź
nych rozw iązań praksistycznych (społecznej i ekonom icznej p rzydatnoś
ci), przy m inim alizow aniu lub wręcz pom ijaniu sfery w yższych w artości 
m otyw ujących ludzkie zachow ania „od środka”, rodzi coraz częstsze 
konflikty społeczne, głośne skandale korupcyjne w śród rządzących (quis 
custodit cu stodesl), dram atyczny w zrost przestępczości, zw łaszcza wśród 
młodocianych, oraz bezradność dorosłych. Hum anizm  laicki, funkcjonalny 
odpow iednik  tradycyjnych relig ii, w ciąż nie potrafi spełnić w iązanych 
z nim  optym istycznych oczekiw ań.

W idoczny kryzys każdego rodzaju autorytetów  objął sw ą eroz ją  w ar
stwę kiedyś w iodącą -  in telektualistów . Oni sam i zresztą  -  naukow cy,
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filozofowie, różnego rodzaju hum aniści -  przyczyniają się do dem ontażu 
tradycyjnych w artości kultury  eu ropejsk ie j, chociaż nadal g łoszą  hasła  
dem okracji, w olności, to lerancji, w spółczucia dla słabych (grup m niej
szościowych). Funkcje intelektualistów  przejęły środki m asowego przeka
zu. Pokazując selektywnie to, co zdaniem  dziennikarzy pow inny pokazy
wać lub co ludzie chcą oglądać i usłyszeć, w pływ ają one w coraz w ięk
szym stopniu na m yślenie ludzi i ich sposób w idzenia św iata, n ieporów 
nyw alnie bardziej, n iż czyniły  to  w przeszłości litera tu ra  i sztuka.

Pogląd, że filozo fia  m oże być w ażnym  środkiem  w sparcia kultury, 
opiera się na założeniu , że ta je s t rzeczyw iście chora, w ym aga leczen ia 
i że istnieje filozofia , która m oże tem u zadaniu sprostać. Instrum entalne 
traktow anie filozofii obce było na ogół tradycji filozofii klasycznej, 
hołdującej koncepcji filozofii jako  kontem placji praw dy dla niej sam ej. 
Często jednak w przeszłości, w m niejszym  lub w iększym  stopniu, w yko
rzystyw ano filozofię do celów  pozafilozoficznych, jak  podbudow yw ania 
m oralności, budow ania ładu społecznego  czy obrony religii (apologeci 
chrześcijańscy). D opiero  jednak  średniow iecze (ph ilosophia  est ancilla  
theologiae) oraz czasy now ożytne -  z chw ilą pow stania nauk szczegóło
wych i odrzucenia relig ijnego  obrazu św iata -  zaczęły  na w ielką skalę 
w ykorzystyw ać instrum entaln ie filozofię  do celów  pozapoznaw czych.

Jeśli przyjąć ogóln ikow ą tezę, że filozofia  stanow i w ażne rem edium  
na zagrożenia w spółczesnej kultury , pow staje isto tne py tan ie, o jak ą  
filozofię chodzi i jakim i dysponuje ona środkami? Dzisiaj głównie tomiś- 
ci (odw ołując się do uak tualnionej m yśli A rysto telesa i św. Tom asza) 
oraz fenom enolodzy (w naw iązaniu  do idei E. H usserla  i M. Schelera) 
traktują filozofię jako  poznanie podstaw ow e i stąd fundujące każde inne 
poznanie i form y ludzkiej działa lności. H .-N . C astaneda [1989] rolę 
kulturow ą filozofii w idzi w tym , że dysponuje ona specjalnym  dośw iad
czeniem  filozoficznym , pozw alającym  na dostrzeżenie głębszego, m etafi
zycznego porządku w św iecie.

F ilozofia europejska zawsze m iała am bicje pozafilozoficznego oddzia
ływ ania. T rudno  przedstaw ić sobie dzieje kultury europejsk ie j, dzisiaj 
euroatlantyckiej, i je j wpływ  -  pozytyw ny lub negatyw ny -  na inne 
kultury bez obecności w niej P latona, A rysto telesa, Tom asza, K artezju- 
sza, Hegla, Kanta, M arksa, Husserla i w ielu innych myślicieli. Dziedzina
mi szczególnie podatnym i na oddziaływ anie idei filozoficznych  były 
zwykle: sztuka, nauki hum anistyczne (ostatn io  ze strony na przykład 
fenom enologii lub filozoficznej herm eneutyki H.-G. Gadam era) i teologia 
chrześcijańska. W pływ  filozofii na ku lturę , głów nie przez kreow anie
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hierarchii w artości, dokonyw ał się pośrednio poprzez ludzką św iadom ość 
oraz między innym i przez politykę, sztukę, literaturę, dzisiaj film  i te le
wizję. Ale sam a filozofia, lub niektóre je j postacie, była rów nież pow o
dem różnych schorzeń kultury. Filozofowie nie zawsze dorastali do przy
pisyw anej sobie ro li19 lub do roli w yznaczanej im przez innych. P rzy
pom nijm y Platona, M arksa czy Lenina propozycje urządzenia społeczeń
stwa, H eideggera udzielającego w sparcia rewolucji narodow osocjalistycz- 
nej czy służebną rolę filozofów  w społeczeństw ach kom unistycznych.
0  tym, że zw iązek m iędzy ku ltu rą i filozofią  nie jest konieczny, św iad
czą kultury pozaeuropejskie, które albo w ogóle nie w ytworzyły filozofii 
w postaci spotykanej w Europie, albo nie odgryw a ona tam  w ażniejszej 
roli ogólnokulturow ej.

Ocena sytuacji filozofii w spółczesnej w ypada różnie, w zależności od 
środow iska filozoficznego, które się je j podejm uje, uznaw anej koncepcji 
filozofii, postrzegania w spółczesnej kultury oraz m isji przypisyw anej 
filozofii. U derza dynam izm , złożoność i pluralizm  filozofii końca XX 
w ieku. W przeciw ieństw ie do p ierw szej jego  połow y, kiedy daw ało się 
łatw iej w yróżnić poszczególne k ierunki i szkoły, poglądy filozofów  
w spółczesnych niepodobna ująć w uproszczone schem aty i szufladkujące 
„izm y” . Jedni za najw ażniejszych  filozofów  w spółczesnych uw ażają  na 
przykład  J. H aberm asa, R. R orty 'ego, J. D erridę, inni D. D avidsona, 
W. V. O. Q uine'a lub P. S traw sona, jeszcze inni M. H eideggera,
H .-G . G adam era lub P. R icoeura. O ceny te są oparte na w yczuciu, bo 
czym mierzyć ważność filozofa? Jedni (wraz A. N. W hiteheadem) uważa
ją, że jedynym  typem  filozofii w artym  kontynuow ania jest tradycja p la
tońska, inni (R. R orty), że p la tońsk i m odel filozofii został doszczętnie 
w yeksploatow any. Jedni ogólnikow o głoszą, że główne zadanie „porząd
nej” filozofii polega na walce z filozofią relatyw istyczną i obronie realiz
m u20, inni, że na przeciw staw ianiu  się w szelkiego rodzaju fundam enta- 
lizm om  w filozofii.

F ilozofia u leg ła podobnym  procesom  różnicow ania, profesjonalizacji
1 specjalizacji jak  nauki em piryczne, rozpadając się na w iele szczegó ło 
w ych dyscyplin, zajm ujących się coraz bardziej w ąskim i i specja listycz

19 „M oim zdaniem  filozofia zaw odow a ma sporo na sum ieniu. Pilnie potrzebna jest 
apologia pro  vita sua, uspraw iedliw ienie jej istnienia” [K. R. Popper 1997a s. 204],

20 I. Kant uważał, iż to skandal, że filozofow ie nie potrafili dotychczas w ykazać 
istnienia św iata zew nętrznego; natom iast M. H eidegger sądził, że skandalem  je s t to, iż 
filozofow ie uważali to w ogóle za problem  [J. Passm ore 1996 s. 13].
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nym i problem am i . P luralizm  filozofii znajduje sw ój w yraz m iędzy 
innym i w w yborze tem atów  i problem ów , celów  i m etod  filozofow ania, 
językow ej stylizacji tekstów  filozoficznych. Jak objąć w spólnym  m ianow 
nikiem  hołdującego tradycji racjonalistycznej K arla R. Poppera, anarchi- 
zującego P aula F eyerabenda, poststruk turalistę  G illes 'a  D eleuze’a, feno
m enologa Em m anuela Levinasa, analityka W illarda Van O rm ana Quine'a, 
upraw iającego refleksję herm eneutyczną H ansa-G eorga G adam era i Paula 
R icoeura lub neopragm atystę R icharda Rorty 'ego? P rzykładów  zróżnico
w ania filozofii w spółczesnej dostarcza ją  narodow e i m iędzynarodow e 
sym pozja i kongresy  filozoficzne22.

P ojaw ia się nie ty lko coraz w ięcej dyscyplin  filozoficznych , lecz 
również filozoficznych języków  i sposobów podejścia w ramach tej samej 
dyscypliny filozoficznej. Problem y epistem ologiczne rozw aża się opisowo 
(deskryptyw izm ) i norm atyw nie (norm atyw izm ), fundalistyczn ie i anty- 
fundalistycznie, in tem alistycznie i ekstem alistycznie. Istnieje epistem olo
gia dualizująca (mniej popularna), respektująca k lasyczną różnicę (dycho
tom ię) m iędzy porządkiem  istn ien ia  i poznania, podm iotem  i p rzedm io
tem poznania, językiem  i św iatem , oraz n iedualizu jąca , ignoru jąca te 
opozycje w nadziei, że pozbędzie się w ten sposób rów nież problem ów , 
które rodzi korespondencyjna definicja prawdy oraz związane z nią kwes
tie realizm u, ob iektyw izm u i relatyw izm u poznan ia [J. M itterer 1996].

Żaden typ filozofow ania nie m a w yraźnej p rzew ag i23, chyba lokalną, 
czem u sprzy ja szybka przem iana filozoficznych idei i stylów  (m ody).

21 U żytkow nicy Internetu zostali ostatnio (25.07.1997) zaproszeni (cali fo r  p apers) 
przez w ydział filozofii na uniw ersytecie w O regonie do przysłania  artykułu do pracy 
zbiorow ej na tem at „odkrycie m ęskiego c ia ła” (revealing m ałe bodies).

22 Program  XX Św iatow ego K ongresu Filozofii (1998), m ającego się odbyć pod 
hasłem  Paidea. F ilozofia wychowująca ludzkość, przewiduje następujące sekcje: m etafizy
ka, ontologia, teoria poznania, logika i filozofia logiki, etyka teoretyczna, bioetyka i etyka 
m edyczna, inne etyki stosow ane, filozofia w artości, psychologia m oralności, estetyka 
i filozofia sztuki, filozofia wychowania, filozoficzna m etodologia, filozoficzna antropolo
gia, filozofia nauki, filozofia m atem atyki, filozofia technologii, filozofia języka, filozofia 
działania, filozofia religii, filozofia dziejów, filozofia kultury, filozofia i płciowość, filozo
fia sportu, filozofia w Afryce, filozofia w Azji, filozofia w A m eryce Łacińskiej, filozofia 
porównawcza, filozofia starożytna, filozofia średniowieczna, filozofia nowożytna, filozofia 
w spółczesna, filozofia um ysłu, filozofia i kognityw izm , osoby i identyczność osobow a, 
filozofia prawa, filozofia społeczna, filozofia polityczna, praw a człowieka, filozofia i lite
ratura, filozofia i środow isko, filozofia i dzieci, nauczanie filozofii, filozofia ekonom ii, 
f ilozofia interpretacji.

23 „W  drugiej połowie lat siedem dziesiątych filozofia języka stopniowo, ale wyraźnie, 
traciła sw oją rolę dominującego punktu wyjścia działalności filozoficznej. Żaden inny
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Spotykam y filozofię profesjonalną i literacką, system atyczną i krytyczną, 
spekulatyw ną i p rak tyczną, autonom iczną, bo podejm ującą py tan ia poza 
obszarem nauki, i scjentystycznie nawiązującą do wyników nauk szczegó
łowych lub wprost na nich nadbudowującą. W ielu filozofów nie przyw ią
zuje w agi do tradycji filozoficznej, naw et tej, z k tórej się wywodzi; 
postępuje tak, jakby dzieje filozofii zaczynały się od nich samych. Dewi
zą zdaje się być hasło przypom inające poniekąd początki filozofii now o
żytnej: scholastica  sun t -  non leguntur, z dodatkiem : am ericana sunt -  
leguntur.

Jednym  z negatyw nych skutków  pluralizm u i specjalizacji w spółczes
nej filozofii, jak  rów nież przem ija jących  m ód filozoficznych je s t brak 
komunikacji i porozum ienia między filozofam i. Proces specjalizacji i róż
n icow ania się filozofii je s t poniekąd n ieunikniony, a naw et pożądany, 
problem  polega na zaradzeniu jego negatyw nym  skutkom  w postaci w ie
lości filozoficznych języków  i w ieloznaczności podstawowych jego term i
nów, co utrudnia lub w ręcz przekreśla m ożliwość zrozum ienia zagadnień 
podnoszonych w różnych -  geograficznie lub intelektualnie -  środow is
kach i k ierunkach filozoficznych25. F ilozofia we w zrastającym  stopniu 
posługuje się w łasnym , technicznym  słow nictw em , odbiegającym  od 
potocznego, wzbogacanym nazbyt niefrasobliwie coraz nowymi terminami 
przez filozofów, starających się jakoś zaradzić zawsze boleśnie odczuw a
nem u n iedopasow aniu  języka do w yjaśnianej rzeczyw istości (Heidegge-

obszar filozofii nie przejął w petni statusu, jak i filozofia języka m iała od lat pięćdziesią
tych” [T. Burge 1995 s. 116],

24 „W ielka liczba badaczy i zalew wyników badawczych do tego stopnia przyspieszy
ły tem po wymiany naukowej, że publikacja naukowa jest często przestarzała już w chwili 
druku. P rzedn ią linię frontu badań naukow ych w yznaczają dziś konferencje, listy do 
w ydaw cy [...], faksy. Prace naukow e i podręczniki są  nie tylko zapóźnione, lecz bez tej 
przypadkow ej i m ało uchw ytnej postaci dyskursu naukow ego całkow icie niezrozum iałe" 
[P. Feyerabend 1991 s. 164],

25 W. Stegmiiller wymienia [1969 s. XXXVIII n.] dwie formalne cechy współczesnej 
filozofii: proces funkcjonalnego różnicowania się filozofii oraz wzajemnego oddalania się 
i postępującego zaniku komunikacji między filozofam i należącymi do odmiennych kierun
ków filozoficznych. Konkluduje (s. XLIII): „chociaż może to brzmieć pesym istycznie, ale 
wydaje się być trafnym stwierdzeniem , że przedstaw ionego procesu nie da się już cofnąć. 
W ieloznaczność słowa »filozofia« dałoby się pomniejszyć już  to przez to, że całe kierunki 
filozoficzne ostatecznie »wymrą« (nie ma jednak  na to żadnych w idoków ), już  to przez 
to, że zdecydujemy się na to, by wymienione heterogeniczne zjawiska nie nazywać filozo
fią, lecz by słow o to zarezerw ow ać dla bardziej ostro zarysow anej działalności” .
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row ska ph ilo so p h isch e  Sprachnot)26. Czy obserw ow ana p ro liferac ja  ter
m inów  języ k a  filozoficznego  w yw ołana je s t rzeczyw istą  po trzebą po 
znaw czą, to je s t odkryw aniem  now ych aspektów  św iata, dom agających 
się nazw ania, czy też bierze się z nieznajom ości dotychczasow ych dzie
jów  filozofii, k tóre znały podobne pojęcia? F ilozo f pow in ien  zdawać 
sobie spraw ę z kosztów  zabiegów  językow ych, m iędzy innym i utratę 
m ożliw ości szerszego oddziaływ ania na spo łeczeństw o i ku ltu rę27.

P oczucie bezradności ogarnia tego, kto chciałby z pozycji w łasnej 
tradycji filozoficznej dowiedzieć się czegoś o dokonaniach innej tradycji. 
P rzesta ją  się w zajem nie rozum ieć i in teresow ać sobą przedstaw icie le  
poszczególnych dyscyplin filozoficznych. Zagubiony czuje się zw łaszcza 
przychodzący „z zew nątrz” filozofii (laik), który chciałby uzyskać w tej 
w ielości od filozofa odpow iedź na nurtujące go egzystencjalne problemy. 
Temu, kto nie jest bezpośrednim uczestnikiem pewnej „gry filozoficznej”, 
toczonej w konkretnym  środow isku filozoficznym , n ie łatw o pojąć, o co 
chodzi w subteln ie i zaw ile niekiedy prow adzonych -  m etodą niem al 
scholastyczną, w łasnym , technicznym  językiem  -  dyskusjach  filozoficz
nych. Trudno w tej sytuacji o próbę syntezy lub nawet o encyklopedycz
n ą  panoram ę w spółczesnej m yśli filozoficznej.

D w a „s ty le” filozofow ania: kontynentalny i anglosaski (dziś raczej 
ang lo języczny), charak terystyczne dla p ierw szej połow y X X  w ieku, są  
nadal obecne28. C hociaż w iele z tego, co nazyw a się filozo fią  najnow 
szą, je s t w sw ych głów nych i znaczących nurtach filozo fią  ana litycz
ną29, m a ona swe korzenie w europejskiej tradycji filozoficznej, do k tó

26 Przykładów proliferacji terminologicznej dostarcza najnowsza filozofia anglo-amery- 
kańska (nie m ówiąc już o postm odernizm ie), sprawiając swymi rozlicznym i neologizmami 
(„dyskw otacyjny”, „fundacjonalizm ”, „ekstem alizm -intem alizm ”, „gw arant” , „im plem enta
cja”, „ironista” , „korespondencja” , „narracja” , „powieść” , „projekt” , „propozycja”, „redes- 
krypcja” , „referencja”, „reprezentacja” itp.) wiele praktycznych kłopotów  polskim  tłum a
czom i czytelnikom .

27 N ie p rzeszkadza to popularności postm odernizm u w kręgach literackich, choć 
w w ydaniu J. D erridy w prost roi się on od udziw nionej term inologii.

28 Rodzajem raportu o stanie współczesnej filozofii anglojęzycznej oraz próbą diagno
zy jest w spom niany artykuł T. Burge'a [1995]. W edług autora m iejscem  najbardziej ży
wych dyskusji filozoficznych w om aw ianym  okresie była filozofia języka i um ysłu.

29 „Filozofia analityczna jest rzeczywiście dominującym sposobem uprawiania filozofii 
nie tylko w USA, lecz w całym anglojęzycznym świecie, wraz z W ielką Brytanią, Kanadą, 
A ustralią i N ow ą Zelandią. Dom inuje ona rów nież w Skandynaw ii i sta je się coraz bar
dziej popularna w Niem czech, Francji, we W łoszech i całej Ameryce Łacińskiej. Osobiście 
stw ierdziłem , że mogę jechać do każdej części naszego globu i w ykładać filozofię anali
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rej często sięga, podejm ując odrzucane wcześniej problem y ściśle m etafi
zyczne [T. Szubka 1995]. Szybka wymiana inform acji sprawia, że filozo
fow ie anglojęzyczni czy ta ją  M. H eideggera, J. H aberm asa i J. D erridę, 
a kontynentalni, pod w pływem  am erykanizacji kultury, interesują się tym, 
co dzieje się po drugiej stronie oceanu, tzn. am erykańskim  pragm atyz
mem i neopragm atyzm em  oraz am erykańską filozofią (post-) analityczną.

F ilozofow ie analityczn i by li zaw sze g łęboko przekonani o w yjątko
w ości w łasnego sposobu filozofow ania30. D zisiaj oskarża się filozofię 
analityczną [A. J. M andt 1989] o autorytarne deklarow anie tego, co jest 
lub nie jest filozofią, przez arbitralne proponowanie kryteriów  filozoficz- 
ności, które tylko ona sam a spełnia, a tym  sam ym  o brak tolerancji dla 
innych sposobów  i typów  filozofow ania.

U proszczeniem  jednak  byłoby traktow ać filozofię analityczną jako 
zw artą form ację myślową, m onolityczną doktrynę filozoficzną czy ideolo
gicznie spójną grupę. Filozofów analitycznych tyle sam o łączy, co dzieli. 
T w orzą oni w praw dzie pew ną w spólnotę dyskusyjną (com m unity o f  dis- 
course), połączoną zw iązkam i osobistym i, podobnym i dośw iadczeniam i, 
stylem  dyskursu filozoficznego, respektow aniem  określonych standardów 
i norm  dyskusji filozoficznej, w spólną historią , m ają tych sam ych nau
czycieli, czasopism a itp ., ale z drugiej strony nie zgadzają się m iędzy 
sobą co do każdego praw ie w ażniejszego problem u [A. J. M andt 1989]. 
W idoczne je st pew ne zm ęczenie jednostronną dom inacją filozofii anali
tycznej (analytical establishm ent), je j brakiem  tolerancji d la  innych k ie
runków  filozoficznych  oraz ostracyzm em  i ekskluzyw izm em , zw łaszcza 
w w ypadku odrzucania filozofów  z kręgu filozofii kon tynen talnej31. 
D zisiaj filozofia analityczna, upraw iana kiedyś przez garstkę rew olucyj
nych filozofów , sam a sta ła się konw encjonalnym , ustalonym  punktem

tyczną przed słuchaczam i, którzy są zarów no zorientow ani, jak  i technicznie dobrze 
przygotowani w tej dziedzinie” [J. R. Searle 1996 s. 1], G. H. Wright [1994] sądzi podob
nie, że filozofia zw ana analityczną  jes t najm ocniejszą, najbardziej rozpow szechnioną 
i najbardziej charakterystyczną dla naszych czasów.

30 „Nie sądzę, byśmy widzieli w historii coś porównywalnego do dziejów analitycznej 
filozofii, gdy chodzi o jej ścisłość, jasność, inteligencję, a przede wszystkim  treść intele
ktualną. W pewnym sensie wydaje mi się, że żyjemy w jednej z wielkich epok filozoficz
nych" [J. R. Searle 1996 s. 23].

31 R. Rorty [1996b s. 92] mówi wprost o „scholastycznym charakterze filozofii anali
tycznej” . Uważa, że „duża część filozofii analitycznej zeszła do poziomu kłótni pomiędzy 
różnym i »intuicjami« profesorów  filozofii [...] pragnienie osiągnięcia harm onii pom iędzy 
pierw otnym i intuicjam i zastąpiło  pytanie o użyteczność słow nika, w którym  in tu icje te 
zostały w yrażone” (s. 91).
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widzenia, tracąc wiele z pierw otnego wigoru. Od początkowego filozofo
w ania jako  rodzaju  terapii in telektualnej przez w skazyw anie na filo zo 
ficzne źródła nieporozum ień, filozofia ta, krytykując głów ne tezy neopo- 
zytyw izm u, zaję ła  się ponow nie „n ielikw idująco” i prom etafizycznie 
tradycyjnym i problem am i m etafizycznym i i epistem ologicznym i, opow ia
dając się coraz śm ielej za klasycznym i rozw iązaniam i [T. Szubka 1995],

3. Przejawy kryzysu filozofii

W  w ypadku tezy o kryzysie iden tyczności32 filozofii należy odróżnić 
trafność sam ej d iagnozy, p rzyczyny kryzysu oraz proponow ane środki 
zaradcze. Dzieje filozofii pokazują, że nie było argumentu za lub przeciw  
filozofii, którego by ktoś kiedyś nie wysunął. A rgum enty te w ykorzysty
wano wybiórczo, w zależności od sytuacji, w której chciano się filozofią 
posłużyć, by w skazać na je j pożytek, zbyteczność lub szkodliw ość. Jest 
oczyw iste, że kom petentna, n iesloganow a ocena w spółczesnej m yśli 
filozoficznej w ym aga dobrej jej znajom ości. Zadania tego nie ułatw ia ani 
bliskość dokonujących się na naszych oczach zjaw isk, ani w spom niany 
pluralizm  stanow isk, ani now e i herm etyczne słow nictw o filozoficzne. 
Często ocena p rzeb iega z pozycji w łasnej filozofii. O k ryzysie filozofii 
m ów ią głów nie ci, którzy staw iają filozofii m aksym alne zadania, kryzys 
m ierzą odejściem  filozofii od p ierw otnej m yśli P latona, A rysto telesa , 
Tom asza, K artezjusza, K anta, H egla itd .33 U stalenie p rzyczyn dom nie
m anego kryzysu filozofii rów nież nie je s t łatw e, bo złożone procesy 
historyczne, społeczne i in telektualne w ym ykają się (p rostej) analiz ie  
w kategoriach przyczyn  i skutków .

Obserwowane podważanie sensu filozofii różni się radykalnością i glo- 
balnością od w cześn iejszej krytyki. Nie je s t to „zw ykła” w ątpliw ość 
w sens upraw iania filozofii, która w słabszej lub m ocniejszej postaci 
zawsze jej towarzyszyła, lecz zasadnicza -  przejaw iająca się w podw aża

„Pojęcie znajdow ania się w kryzysie sam oidentyczności jest oczyw iście psycholo
giczną m etaforą” [A. Cohen, M. D ascal 1989 s. 11],

33 Tak różni autorzy, jak  J. Dewey, M. Heidegger i R. Rorty uw ażają za błędną prze
słankę dotychczasow ej filozofii the spectator theory o f  knowledge, której początek w iążą 
z D escartes'em  [J. Passm ore 1996 s. 10].
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niu sensow ności nie tylko klasycznych odpow iedzi filozoficznych, lecz 
najw ażniejszych je j pytań. N iezadow olenie z istniejącego sposobu upra
wiania filozofii oraz poczucie zaczynania od nowa (przez odcięcie się od 
istniejącej tradycji filozoficznej) podzielało  w przeszłości w ielu filozo
fów. D zisiaj przełom ow ość sytuacji polega na zakw estionow aniu (post- 
m odem iści) sam ej sensow ności i potrzeby filozofow ania34.

W iek XX jest świadkiem załam ania się wielkich paradygmatów filozo
ficznych: logicznego pozytyw izm u, fenom enologii, egzystencjalizm u, 
m arksizm u, dzisiaj częściow o filozofii analitycznej, która sam a była 
buntem  na w cześniejsze sposoby filozofow ania. F ilozofow ie nie tylko 
rezygnują z przypisyw ania filozofii wyróżnionej pozycji w kulturze, lecz 
także przyjm ują poststruk turalistyczną tezę o końcu („śm ierci”) każdego 
rodzaju ideologii, a w raz z n ią  filozofii: o definityw nym  kresie szkół 
filozoficznych i p ie lęgnow anych  przez nie system ów  filozoficznych 
(„wielkich narracji”). Podkreślm y raz jeszcze, że pogląd o końcu filozofii 
sam m a charak ter filozoficzny.

Kryzys filozofii został w yw ołany nie tylko czynnikam i zewnętrznym i. 
O dpow iedzialność za to, że w społeczeństw ach postm odernistycznych 
filozofia przestała  być w artośc ią  oczyw istą, ponoszą sam i filozofow ie 
(N ietzsche, W ittgenstein, H eidegger, Rorty, D errida), którzy stali się jej 
najbardziej surowymi krytykam i, odm awiając jej na przykład dostarczania 
kw alifikow anej (uprzyw ilejow anej) praw dy o św iecie35. Do kulturow ej 
i społecznej deprecjacji roli filozofii przyłożyli rękę sam i filozofow ie, 
głosząc, że tradycyjna poznaw cza i kulturowa rola filozofii się skończyła. 
W XX wieku dem ontażem  wiedzy filozoficznej na w ielką skalę zajęli się 
neopozytyw iści36, chociaż w tym  sam ym  czasie E. H usserl szukał jej

34 M. Przetęcki we w spom nieniach o prof. K lem ensie Szaniaw skim  charakteryzuje 
filozofa jako  kogoś, kto „żywi intuicje głębokie, lecz ciem ne [...] a przy tym  czyni to 
z subiektyw ną pew nością w ykraczającą daleko poza stopień ich obiektyw nego uzasadnie
nia. [...] Typowego filozofa cechuje poza tym pew ien rodzaj intelektualnej m onom anii -  
uporczywe drążenie jednej, stale pow racającej idei” („Ruch F ilozoficzny" 49:1992 nr 3/4 
s. 262).

35 Filozofii nie om ijają skandale, jak  przypadek S. Kripkego, któremu („nowej teorii 
referencji") zarzuca się plagiat (J. Holt, Whose Idea Is it, Anyway?, „The Australian" 1996 
nr 27). W ątpliw ości w uczciw ość i spraw ność intelektualną filozofów  w yw ołał ostatnio 
„żart” A lana Sokala (A P hysicist E xperim enls with Cultural Sludies, „L ingua Franca", 
M ay/June 1996 s. 62-64), który doczekał się wielu pow ażnych kom entarzy.

36 „Pod wpływem Tractatus logico-philosophicus Ludw iga W ittgensteina Koło W ie
deńskie stało się nie tylko antym etafizyczne, lecz antyfilozoficzne. M oritz Schlick, p rzy
wódca Koła, ujął to w form ie przepow iedni stw ierdzając, że filozofia, która nigdy nie
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nieobalalnych podstaw . Zwątpienie w racjonalny charakter filozofii, nauki 
i ostatecznie sam ego człow ieka w postaci postm odernistycznej tezy o ty
ranii praw dy i racjonalności m usiało pociągnąć za sobą osłab ien ie po 
znaw czej i społecznej rangi filozofii i filozofów  w kulturze. O skarża się 
filozofię na przykład o to, że błędne teorie filozoficzne hamowały rozwój 
nauki [P. L enartow icz 1995].

Filozofom  daleko do optym istycznej postaw y K artezjusza [1970 s. 5]: 
„śm iem  w ierzyć, iż jeśli w śród zajęć czysto  ludzkich  znajdzie się choć 
jedno rzeteln ie  cenne i w ażne, będzie nim  w łaśnie to, które ja  w ybra
łem ” . Podobne przekonanie odkryw am y u K anta, H egla, H usserla czy 
H eideggera. T. C zeżow ski [1958 s. 313] w ierzył, że „jeżeli słyszym y 
naw oływ ania, aby uczeni objęli przew odnictw o na drogach ludzkości, to 
są do tego powołani przede wszystkim filozofowie i o tym należy pam ię
tać w dydaktyce filozofii” . D zisiaj L. K ołakow ski [1990 s. 7] uw aża, że 
„filozof w spółczesny, który nigdy nie m iał poczucia, że jest szarlatanem , 
to um ysł tak płytki, że dzieła jego nie są  pew nie warte czytania” . O pty
m izmu co do praktycznego znaczenia filozofii nie zabrakło  natom iast 
organizatorom  wspom nianego XX Światow ego K ongresu Filozofii, którzy 
filozofię trak tu ją  jako  w ychow aw czynię ludzkości!

M ówiąc o kryzysie współczesnej filozofii, należy odróżnić dw a możli
we jego typy: teoretyczny (treściow y, doktrynalny) oraz instytucjonalny. 
Teoretyczny kryzys tożsam ości należy poniekąd do istoty filozofii, która 
od pow stania je s t podpytyw aniem , krytycznym  w ątpieniem , nigdy nieza
dow olonym  z siebie poszukiw aniem  praw dy. Nie w ydaje się natom iast, 
by m ożna było m ów ić o insty tucjonalnym  kryzysie filozofii, jeże li u- 
względnić fakt, że nigdy nie żyło i nie działało równocześnie tylu filozo
fów, nie nauczano filozofii na tylu un iw ersy te tach , nie w ydaw ano tak 
wielu książek z dziedziny filozofii i o filozofii (także w P o lsce37), nie 
pojawiało się tyle now ych term inów, pojęć i teorii filozoficznych (w ich 
produkowaniu filozofow ie byli zaw sze spraw ni). N igdy w cześniej filozo
fia nie zajm ow ała tak w yróżnionej insty tucjonalnie i społecznie pozycji, 
nigdy jej obecność kulturow a i oddziaływ anie nie było  tak w idoczne,

wypowiada sensownych, lecz zawsze jedynie »slowa pozbawione sensu«, wkrótce zniknie, 
ponieważ filozofowie stwierdzą, że nie m a już »widowni«, bo »wymknęła się powoli i po 
cichu«” [K. R. Popper 1997a s. 208].

37 „Principia. E kspres F ilozoficzny” (1995 nr 12 s. 22) inform uje, że od 1990 roku 
wydano w Polsce „ponad 1700 książek oryginalnych nowych i wznawianych, nie wliczając 
w to w olum inów  kilkudziesięciu czasopism  publikujących teksty filozoficzne” .
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nigdy tylu m łodych ludzi na różnych szczeblach edukacji nie uczono na 
całym  św iecie filozofii. Skądinąd jednak  w katolickich  sem inariach du 
chow nych, tradycyjnych m iejscach filozofii k lasycznej, w ycofuje się ją  
stopniowo lub poważnie ogranicza jej zakres na rzecz nauk hum anistycz
nych.

W  cytow anym  przeglądzie w spółczesnej filozofii am erykańskiej 
J. R. Searle [1996 s. 1] stw ierdza, że chociaż w porów naniu z innymi 
naukam i hum anistycznym i znacznie m niej osób zajm uje się profesjonal
nie filozofią, jest ona dziedziną niesłychanie prężną, zarówno pod wzglę
dem  liczby publikacji, jak  i ludzi ją  upraw iających. „N iem al w szystkie 
spośród istn iejących w U SA  ponad dwu tysięcy kolegiów  i uniw ersyte
tów ma w ydziały filozofii i odpow iednio w ielka je st też liczba zaw odo
wych filozofów ” . N a fakt, że filozofia  kw itn ie na nigdy n iespotykaną 
w przeszłości skalę, zw raca rów nież uw agę J. Passm ore [1996 s. 2]. 
W  języku  angielskim  w ciągu m iesiąca ukazuje się w ięcej publikacji 
filozoficznych n iż  poprzednio  w ciągu stu lecia. F ilozofow ie zabierają 
głos w w ielu w ażnych sprawach społecznych i politycznych. W  Australii 
naucza z grubsza dziesięć razy w ięcej nauczycie li filozofii niż przed 
drugą w ojną światową. Jeżeli już mówić o kryzysie filozofii, to w ynika
jącym  z ogrom nego bogactw a tem atów , problem ów  i sposobów  ich roz
w iązyw ania, u trudniających w ybór jednej filozofii, lecz stanow iących 
isto tne w zbogacenie sceny filozoficznej [H.-N . C astaneda 1989].

W  w ypadku tezy o końcu filozofii (fin is  ph ilosophiae)  należy brać 
pod uwagę, kto i z jak iej pozycji ją  staw ia oraz dlaczego i pod adresem  
jak iej filozofii ją  w ysuw a. K ażdy filozo f w cześn iej lub później staje 
przed pytaniem  o sens (raison d 'etre) filozofii. „Teza o końcu filozofii 
sta ła się dziś tezą banalną. W yrok na n ią pierw si w ydali pozytyw iści, 
ukazując jak  ograniczone są już  je j dziedziny” [B. Skarga 1983 s. 899], 
potem  pow tarzali go różnej odm iany scjentyści. L. W ittgenstein  (T r. 
6.54) dostrzega w filozofii drabinę, k tórą należy po użyciu odrzucić. 
W edług J . D ew eya filozofia  zaw sze pasożytuje, gdyż je s t reakcją  na 
rozw ój dokonujący się w innej sferze kultury i społeczeństw a. P rzed 
M. H eideggerem  z tezą o końcu filozofii zachodniej w ystąpił F. Rosen- 
zweig (D er Stern der Erlósung, 1921). K iedy dzisiaj G ianni V attim o 
głosi koniec filozofow ania, nie ma na m yśli filozofii po prostu, ale kres 
profesjonalnego nauczyciela filozofii (il f in o  d e l filo so fo ).

Tezę o kresie filozofii m ożna traktować jako opis, ocenę współczesnej 
sytuacji lub  prognozę. M ożna ją  rów nież uw ażać za w yraz osobistego 
przekonania („wewnętrznego wypalenia”) filozofów, znudzonych i rozcza
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rowanych brakiem  efektyw nych rozw iązań „w ielkich” problem ów  filozo
ficznych. Tw órcy system ów  filozoficznych, podobnie jak  ich w ielcy 
krytycy, rów nież przepow iadali koniec dotychczasow ej filozofii. „Głosić 
ostateczną praw dę filozoficzną, to rów nocześnie przyjm ow ać, że w szelka 
przyszła filozofia jest niekonieczna” [A. Cohen, M. Dascal 1989 s. XIII]. 
Zdaniem  J. Passm ore'a [1996 s. 3] w w ypadku poglądu o końcu filozofii 
może chodzić o cztery tezy: 1) że pew na koncepcja filozofii je s t m artw a 
i nigdy nie pow inna była żyć38; 2) że funkcje in te lek tualne spełniane 
dotąd przez filozofię zostały przejęte przez inne form y badania; 3) że 
problem y filozoficzne zostały ju ż  to rozw iązane, ju ż  to uchylone; 4) że 
filozofia p rzedstaw iała b łędny obraz św iata lub pow stała  z fałszyw ych 
am bicji, k tórych nie po trafiła  zaspokoić.

Należy rozstrzygnąć, czy chodzi o koniec każdego typu filozofii (tak
że spontanicznej potrzeby filozofow ania człow ieka z u licy), czy tylko 
wybranego jej typu, na przykład filozofii akadem ickiej. Czy chodzi o fa
ktyczny koniec filozofii, która nie ma już  nic do odkrycia, czy o kolejne 
jej transform acje, do których filozofia w ykazuje szczególne zdolności? 
W  przeszłości filozofom  nierzadko w ydaw ało się, że w yczerpanie się 
potencjalności jednego  typu filozofii oznacza kres każdej innej. W  cza
sach now ożytnych koniec filozofii utożsam iano najpierw  z kresem  m eta
fizyki i potrzeby odkryw ania przez człow ieka (jako an im al m etaphysi- 
cum) osta tecznego  sensu w św iecie, które to zadanie na sw oją m odłę 
m iała przejąć nauka, dzisiaj -  z końcem epistem ologii fundam entalistycz- 
nej (fundacjonalistycznej).

K ażda próba ujęcia filozofii najnowszej w proste schem aty, poręczne, 
szufladkujące i w artościu jące „izm y” , je s t nader dyskusy jna. Spróbuję 
wymienić niektóre charakterystyczne zjawiska, które -  z pozycji na przy
kład filozofii klasycznej -  m ogą uchodzić za przejaw y kryzysu filozofii. 
W iele tekstów  filozoficznych nie zajm uje się w prost m erytorycznym i 
problem am i filozoficznym i, lecz poglądam i filozofów  i toczonym i między 
nim i sporam i. N iektórzy z zajm ujących się filozo fią  nie zasługu ją  być 
m oże sensu stricto  na m iano filozofów , lecz raczej filozofoznaw ców , 
niekiedy znakom itych, gdyż zam iast usiłow ać rozw iązyw ać problem y 
m erytoryczne, „m ów ią” o filozofii, poprzestając na sam ych rozw ażaniach 
historycznych lub m etodologicznych.

38 Na przykład speclator theory o f  knowledge, odrzucana solidarnie przez J. Deweya, 
M. H eideggera i R. R orty 'ego.
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a) P rzew aga krytyki

Filozofia w spółczesna przestała w znacznych partiach wierzyć w m oż
liw ość rozw iązania w ażnych przedm iotow ych problem ów  filozoficznych, 
a  jeśli je  naw et podejm uje, nie przypisuje filozofom  -  jak  R. Rorty, a za 
nim  R. B ernstein -  w yróżnionej roli w stosunku do innych uczestników 
toczonej p rzez dzieje ludzkości konw ersacji. Od czasów  O św iecenia 
cechuje filozofię przewaga refleksji krytycznej nad system atyczną, skiero
wanej głów nie na ujaw nianie ukrytych założeń filozofii m etafizykującej. 
Z adaniem  filozofa je s t dekonstrukcja dotychczasow ej filozofii, bo była 
ona fałszyw ie upraw iania: dysponow ała fałszyw ą św iadom ością i nie 
spełn iała w iązanych z n ią  przesadnych oczekiw ań (J. D errida). Nadal 
jednak  przypisuje się filozofii ważne skądinąd zadanie krzew ienia posta
wy krytycznej, na przykład  w skazyw anie na praktyczne konsekw encje 
teoretycznych  poglądów , na ich błędne założenia łub niespójność. Prze
w aga m yśli krytycznej nad tw órczością uw ażana zw ykle była za znamię 
schyłkow ości kultury.

Kryzys filozofii w spółczesnej dostrzega się w  tym, że w imię płytkiej 
instrum entalizacji poznania praw da przestała  być w artośc ią naczelną 
i autonom iczną, d la  k tórej w arto filozofow ać39. N iektórzy filozofow ie 
w prost rezygnują z po jęcia praw dy, jako  n ieprzydatnego i bałam utnego 
w badaniach  filozoficznych, zastępując k lasyczną, korespondencyjną 
definicję praw dy teorią koherencji. P raw da jest produktem  dualizującego 
sposobu m yślenia i przy podejściu n iedualizującym  pow iedzenie o dąże
niu do prawdy w ogóle się nie pojaw ia [J. M itterer 1996 s. 75]. Filozofia 
analityczna zastąp iła  pytanie o praw dę pytaniem  o językow e znaczenie 
(T. Burge). Nie w ierzy się w istnienie praw dy pew nej i ponadczasow ej, 
gdyż veritas est filia  tem poris, jak  to wcześniej tw ierdził w swych Face- 
tiae  n iem iecki hum anista H einrich Bebel (zm. 1518)40. F ilozofii nie stać 
na u jaw nianie praw dy m ocą w łasnego  autorytetu , k tórym  je s t przecież 
przygodny, a w ięc om ylny rozum  ludzki41.

39 W starożytności pitagorejczycy uważali, że „posiadaczem ” prawdy może być tylko 
Bóg, a człow iek najw yżej poszukującym  jej m iłośnikiem .

Pogląd, że veritas filia  temporis [...] non autoritatis, powtórzy F. Bacon w Novum  
Organum  (I, 84).

41 W filozofii „najwyższym  kryterium  wartości nie jest praw dziw ość, lecz płodność. 
Filozofam i napraw dę w ielkim i [...] są ci, których dzieła n a m  otw ierają  oczy na nie 
dostrzegane dotąd strony przepastnych zagadnień w takiej postaci, w jak ie j n a s  one 
dręczą” [J. G arew icz 1996 s. 112].
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Nie wszyscy sądzą, by filozofia m ogła się obejść bez klasycznie rozu
m ianego po jęcia praw dy i fałszu. K iedy narasta ilość inform acji (bom ba 
inform acyjna), potrzebna jest ich praw dziw ościow a kw alifikacja. „N iepo
dobna w yrugow ać z um ysłu ludzkiego pragnien ia praw dy w potocznym  
sensie tego słow a, ow ą p rostą  i p ierw otną tęsknotę, by w iedzieć, co jest 
»napraw dę praw dziw e«, praw dziw e bez zastrzeżeń, praw dziw e zupełnie 
niezależnie od naszego m yślenia i postrzegania, od naszych praktycznych 
zain teresow ań i uży tecznośc i” [L. K ołakow ski 1990 s. 42 n.].

b) Filozo fow anie bez przedm io tu

Z w ielu pow odów  odpow iedzialne upraw ianie filozofii nigdy nie było 
łatw e, m iędzy innym i dlatego, że w rozw iązanie każdego problem u filo 
zoficznego w chodzi poniekąd w szystko to, co dokonało się w filozofii 
(i kulturze) w cześniej. Do czasu pojaw ien ia się nauki now ożytnej nie 
wątpiono, że filozofia ma własny, różnie zresztą przez różnych filozofów 
rozum iany, p rzedm iot badania. D zisiaj w ielu filozofów  uw aża, że brak  
w yraźnie określonego  przedm iotu badań je s t jed n ą  z cech działa lności 
um ysłow ej zw anej filozofow aniem . T eza o parcelacji filozofii m iędzy 
nauki przyrodnicze, a potem  hum anistyczne, po jaw iła się w w ieku XIX . 
W wieku XX M. Schlick, R. Cam ap, A. Ayer, L. W ittgenstein dostrzega
ją  zasadniczą różnicę między filozofią i nauką w tym, że to nie filozofia 
w yjaśnia św iat, lecz nauki em piryczne. F ilozofia  nie bada św iata, lecz 
nasze m yślenie i m ów ienie o św iecie42.

W edług neopozytyw istów  zadaniem  filozofii je s t badanie logicznej 
struktury teorii naukow ych43, w edług filozofów  analitycznych -  analiza 
i w yjaśnianie znaczenia słów. D la R. C am apa negatyw nym  zadaniem  
filozofii je s t k ry tyka m etafizyki, pozytyw nym  -  budow anie logicznej 
składni języka, między innymi jako instrumentu dla filozofii, by ta m ogła 
się chronić przed zagrażającym i jej n iebezpieczeństw am i. Logika nauki 
je s t tylko log iczną sk ładn ią języka naukow ego. D la P. F. S traw sona

42 „Jeżeli filozofia w ypow iada się o św iecie, opisuje go i w yjaśnia, czym  różni się 
w ów czas od nauk em pirycznych? O dpow iedź m oże być tylko jedna: niczym . Staje się 
wówczas sam a częściow o lub w całości nauką em piryczną, jak  to w cześniej słusznie 
zauw ażył Q uine” [P. S tem m er 1996 s. 419].

43 „Pow staje podejrzenie, że (analityczna) filozofia nauki zam ieniła się stopniow o 
w sam odzielną dyscyplinę teorii nauki” [G. H. von W right 1994 s. 22],
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zadaniem  filozofii je s t analiza pojęciow a (conceptual analysis), badanie 
gram atyki naszego m yślenia o świecie, pojęciowych systemów, za pom o
cą  których  m yślim y o św iecie.

Pogląd, że filozofia poprzestaje na u jaśnianiu sensu w yrażeń języko
w ych, nie m ając żadnego innego w yróżnionego przedm iotu , oznacza 
koniec tradycyjnej, m etafizykującej filozofii. W nurcie filozofii pragm a
tycznej uważa się, że tradycyjne problemy filozoficzne nie były odkrywa
ne, lecz sztucznie tworzone przez samych filozofów i generowane używa
nym  językiem . Słow nik użyty przy ich form ułow aniu utracił dzisiaj swą 
funkcjonalną użyteczność z powodu odm iennych celów  staw ianych filo
zofii. Problem y te zostają „zniesione, unicestwione, jeżeli tylko zastosuje 
się odm ienny słow nik niż ten, k tórego używ ała tradycja filozoficzna” 
[R. Rorty 1996c s. 56], P o jęcia św iata nadprzyrodzonego, idei, Boga, 
p raw a m oralnego, autorytetu rozum u są m artwym i m etaforam i, dla k tó
rych pragm atysta nie znajduje żadnego zastosow ania. Inne, jak  postęp, 
szczęście największej liczby ludzi, kultura, cyw ilizacja zachow ują ograni
czone znaczenie [Rorty 1989].

Pow staje pytanie, dlaczego analizy pojęciowe języka potocznego pro
wadzone w duchu G. E. M oore'a i J. L. A ustina m ają filozoficzne (a nie 
na przykład językoznaw cze) znaczenie i dlaczego filozoficznym i nazywać 
badania nad językiem  naukow ym  w ramach filozofii nauki. Chętnie przy
w oływ ane uspraw iedliw ienie filozofii przez w skazanie na je j zadanie 
rozw ijania postaw y krytycznej nie stanow i w artości p er  se, gdyż spraw 
ności in telektualne rów nie dobrze dają  się w ykorzystać na szkodę czło
w ieka. W latach siedem dziesiątych zaczęto głośno (P. F. Straw son) m ó
wić o końcu filozofii jako analizy języka. W cześniej przeciw ko takiem u 
je j rozum ieniu protestow ali przede w szystkim  B. Russell, W. V. O. Qui- 
ne i K. R. Popper. Dostrzeżono, że ścisły podział zadań m iędzy filozofię 
i nauki nie je s t ani do u trzym ania, ani pożądany [P. S tem m er 1996 
s. 417],

O ile Arystoteles m ógł dum nie twierdzić, że przyw ilejem  filozofii jest 
służyć tylko zaspokajaniu teoretycznej potrzeby poznania, o tyle później 
filozofow ie chętnie w ystępowali w roli doradców rządzących lub ducho
wych przyw ódców  ludzkości. Podobnie dzisiaj, porzuciw szy problem aty
kę m etafizyczną na rzecz polityczno-społecznej czy w ręcz ideologicznej, 
filozofowie zajm ują się rozwiązywaniem  aktualnych praktycznych proble
m ów  w spółczesnego św iata. W yw ołuje to podejrzenie o ideo log izację 
filozofii. Nie tyle w sensie fałszywej świadomości, ile przyjm ow ania tez,
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których nie m ożna uzasadnić na gruncie filozofii, a które filozo f p rzy j
m uje dlatego, że uw aża je  z pow odów  pozafilozoficznych  za w ażne.

c) F ilozo ficzny an ty fundam entalizm

U derza an tyfundam entalistyczna (antyfundacjonalistyczna) postaw a 
filozofii w spółczesnej, i to w podwójnym , pow iązanym  znaczeniu: odrzu
can ia koniecznych, n ieobala lnych  podstaw  poznania i filozofii o raz nie- 
przypisyw ania filozofii roli fundującej w stosunku do innych dziedzin  
poznania lub kultury.

Filozofowie w yw odzący się z tradycji analitycznej, kontynentalnej lub 
am erykańskiej (neopragm atyzm ), n iezgodni zw ykle m iędzy sobą co do 
w ielu innych rzeczy, zgadzają się w jednym : odrzucaniu  jak ichko lw iek  
pierw szych zasad [A. M aclntyre 1990 s. 1]. Na fakt, że w filozofii dys
ponujem y raczej w iedzą h ipote tyczną niż abso lu tną44, zw racało  uw agę 
w ielu filozofów  w czasach  now ożytnych45. D zisiaj filozofię  odw ołu jącą 
się do stałych i koniecznych zasad trak tu je się jako  przestarzałą , bo 
należącą do odrzuconego fundam entalistycznego nurtu filozofow ania. 
M inim alizm  w spółczesnej filozofii znajduje w yraz w aporetycznym  rozu
m ieniu filozofii jako staw iania stale na nowo tych sam ych pytań, rozw a
żania możliwości rozwiązania pewnego problem u i sensu użytych do jego 
sform ułow ania term inów , bez opow iadania się za jak im ś z rozw iązań. 
F ilozofow anie nie prow adzi do ogólnych, koniecznych i osta tecznych  
rozw iązań tradycyjnych pytań  o byt, praw dę, dobro i sens ludzkiego  
życia, lecz najwyżej do językow ej „klaryfikacji” tradycyjnych problem ów 
filozoficznych i ew entualnie w ten sposób do precyzacji i rozum ienia 
k lasycznych stanow isk46.

Jak w spom niano, kom unikację między filozofią a innym i dziedzinam i 
kultury u trudnia coraz mniej zrozum iały specja listyczny , herm etyczny 
język filozofii. M ożna oczekiw ać, że w m iarę postępującej profesjonali

44 W edług Platona (Timaios 51) człowiek posługuje się mniemaniem, a tylko bogowie 
i niektórzy ludzie -  rozum ow aniem .

„Jeśli trzeba uznać, że ta piękna filozofia nie uzyskała tak d ługą  i tak w ytężoną 
pracą nic pew nego, m oże choć dusza pozna bodaj siebie sam ą?” (B laise Pascal, M yśli, 
przekład Tadeusz Ż eleński, W arszaw a 1989 s. 108).

46 Th. Nagel [1993 s. 8] wyznaje: „staram się nie rozstrzygać kwestii, a jeżeli nawet 
pow iem , co m yślę, w ierzcie w to tylko wtedy, gdy uznacie to za przekonujące” .
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zacji, specja lizacji oraz w zrostu abstrakcyjności filozofii porozum ienie 
będzie jeszcze trudniejsze. N ie dysponując koniecznym i podstaw am i, 
filozofia traci tradycyjne instrum entalne funkcje fundujące: podbudow y
w ania ku ltu ry47, relig ii (ancilla  theologiae), hum anizm u, praw dy, nauki 
(,ancilla scientiae) oraz najogólniejszego w yjaśniania św iata („królow a 
nauk”). U stępuje w tym m iejsca naukom  przyrodniczym , by stać się 
w XIX wieku uosobieniem  światopoglądu laickiego (jak naukowy świato
pogląd Koła W iedeńskiego), a w wieku XX filozofią nauki, zajętą logicz
nym  w yjaśnianiem  językow ej struktury teorii naukow ych. N iew ielu filo
zofów je st skłonnych przypisywać filozofii w yróżnioną pozycję w kultu
rze, jak  jeszcze u progu XX wieku czynił to na przykład  E. H usserl48. 
U w aża się, że filozofia znalazła się u kresu d ługiego, zakończonego 
n iepow odzeniem  procesu, kiedy -  zastępując relig ię -  k ładła podstaw y 
pod poszczególne dziedziny ku ltu ry49. Proces ten zakończył się m iędzy 
innym i rela tyw izacją  głów nych kategorii filozoficznych, przede w szyst
kim rzeczyw istości i poznania.

S tanow isko postm odernistów  w ydaje się konsekw entne, kiedy wraz 
z przekonaniem , że filozofia dysponuje szczególnie w yróżnionym , norm a
tyw nym  typem  poznania, odrzucają naw et je j m in im alistycznie pojęte 
zadania fundujące. F ilozof nie jest uprzyw ilejow any w rozw iązyw aniu  
intelektualnych, m oralnych i społecznych problem ów  ludzkości, gdyż on 
rów nież rządzi się określonym  praktycznym  interesem . R. Rorty [1996b 
s. 87] w prost naw ołuje do porzucenia prym atu kontem placji nad działa
niem oraz do zaniechania budowy społeczeństw a i kultury ze stanow iska 
nieuchronnej i n iezm iennej praw dy. Zam iast zw alczać dotychczasow ą 
filozofię , w ystarczy pokazać je j ograniczoną, uboczną użyteczność dla 
kultury. „R ozm aici w spółcześni uczestn icy  tradycji pragm atycznej nie 
m ają najczęściej skłonności do tego, aby podkreślać odrębność filozofii

47 M. Gogacz [1977 s. 17], który dostrzega w kulturze współczesnej jako  dom inujące 
takie negatywne elem enty, „jak irracjonalizm, swoisty relatywizm , subiektyw izm ”, zwraca 
się do filozoficznej warstwy w kulturze, poniew aż ona „w yznacza w łaśnie charakter 
kultury i dom inujące w niej sposoby m yślenia” .

48 „W ludzkości Europy filozofia winna stale pełnić sw ą funkcję jako funkcję archon- 
tyczną całej ludzkości” [E. H usserl 1993 s. 37].

49 „M usim y zm ienić rolę, jaką  odgrywali filozofow ie wraz z kapłanam i i m ędrcam i, 
na jakąś funkcję społeczną, która miałaby więcej wspólnego z rolą inżyniera czy prawnika. 
Podczas gdy kapłani i m ędrcy m ogą z góry ustalać plan swych działań, w spółcześnie 
filozofow ie, tak jak  inżynierow ie i praw nicy, m uszą najpierw  dow iedzieć się, czego po
trzebują ich klienci” [R. Rorty 1996b s. 87].
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czy też szczegó lną ro lę filozofii w  kulturze jako  całości. Żaden z nich 
nie sądzi, że filozofow ie myślą, czy też winni myśleć, w sposób radykal
nie odm ienny od sposobów  m yślenia fizyków  czy po lityków ” [R. Rorty 
1996c s. 55].

Od czasów  greckich  oskarżano (zaw odow ych) filozofów  o skrzętnie 
skryw aną m egalom anię50. G łosili, że chcą służyć p raw dzie, a de fa c to  
usiłow ali za je j pom ocą panow ać. U w ażali się za lepszych, bo zajętych 
sferą czystej theoria, do której dysponowali uprzywilejowanym  dostępem, 
chociaż dem os  ateński trak tow ał ich jako  próżn iaków 51 [A. O chocki 
1993 s. 5]. J. L ocke'ow i filozo f przypom ina robotn ika w ym iatającego 
śmieci przeszłości, by zrobić m iejsce dla now ych konstrukcji filozoficz
nych.

D zisiaj K. R. P opper [1997a s. 103, 204 i 235] sprzeciw ia się tezie
0 istnieniu intelektualnej i filozoficznej elity oraz krytykuje ideał osobis
tej m ądrości, nie w sensie S okratesow ym , lecz P latoński ideał m ędrca, 
który jest autorytetem  i jednocześn ie królew skim  władcą. R ów nież neo- 
pragm atyści nie p rzyp isu ją  filozofow i jak iejś n iezw ykłej w ładzy nad 
przyszłością. „Jeśli p rzestan iem y puszyć się szczególną pozycją naszej 
dyscypliny na szczycie hierarchii dyscyplin i utożsam iać zawodowe prak
tyki z »m yślą racjonalną« czy »czystą m yślą«”, to obejdziem y się „bez 
przekonania, że rozw ój nauki i po lityki w ym aga »filozoficznych pod
s ta w y  idei, że ocena praw om ocności kulturow ych innow acji m usi być 
zaw ieszona aż do m om entu, kiedy my sam i filozofow ie ogłosim y je  za 
autentycznie rac jonalne” [R. R orty 1996b s. 91].

Za złudzenie uw aża się przekonanie, że filozofia dysponuje niezm ien
nym i, neutralnym i i obiektyw nym i kryteriam i wiedzy lub uprzyw ilejow a
nym -  istotowym  -  widzeniem świata, którego nie znają nauki. Tradycyj
nej filozofii zarzuca się to, że w iele jej problem ów  je s t w ydum anych
1 absurdalnych, co w ięcej, generow anych przez sam ą filozofię. Filozofię 
w spółczesną krytykuje się za brak znaczenia dla ludzkiej praxis: porusza
nie problem ów  bez prak tycznego znaczenia dla „człow ieka z u licy” . 
Filozofia nie tylko przestała dostarczać odpow iedzi na tak zw ane odw ie
czne pytania człowieka, lecz niejednokrotnie określiła je  jako pozbawione 
sensu. D ostrzeżenie, że kosm os nie je s t te leologicznie nakierow any na

50 „Od czasu P latona m egalom ania jes t najbardziej rozpow szechnioną chorobą zaw o
dow ą filozofów ” [K. R . Popper 1997a s. 204],

51 O ile wiem, nikt postronny nie napisał książki o sposobie widzenia filozofów i oce
niania ich działalności w różnych epokach dziejów  kultury zachodniej.
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człowieka, ma swą cenę: pozostaw ia człowieka samem u sobie. Nie potra
fi on unieść swej sam otności i trudno jest mu być Bogiem  [H. Blumen- 
berg 1978]. N ajpierw  rew olucja kopernikańska pozbaw iła człow ieka 
w yróżnionej pozycji w kosm osie, potem  darw inizm  po trak tow ał jako 
przedłużenie św iata przyrody i bardziej skomplikowane (wyższe) zwierzę, 
w reszcie freudyzm  pokazał, że pozostaje on igraszką irracjonalnych sił.

N a zasadzie w yjątku fundam entalnej roli filozofii w ciąż broni wspo
m niana filozofia k lasyczna. Jest ona nastaw iona fundam entalistycznie 
(fundacjonalistycznie) w podwójnym  sensie: przyjm ując u swych podstaw 
pew ien zasób nie dow odzonych  i n ieobala lnych  tw ierdzeń pierw otnych 
(pryncypia) oraz aspiru jąc do „poznania dogłębnie isto tnościow ego, ko
niecznego i najbardzie j ogó lnego” [M. A. K rąpiec 1978 s. 29], także 
w ierząc, że zadaniem  filozofii je s t dostarczenie m etafizycznych, episte- 
m ologicznych i etycznych podstaw  pod inne dziedziny kultury: naukę52, 
częściow o religię i pogląd  na św iat. Fundam entalizm  (fundacjonalizm ) 
lubelskiej szkoły filozoficznej różni się zarów no od fundam entalizm u 
kartezjańsko-husserlow skiego , jak  i częściow o od stanow iska Tom asza 
z A kw inu, w edług którego tylko w iara dostarcza pew ności. L icząc się 
z poznawczymi ograniczeniam i ludzkiego rozumu, św. Tom asz nie trakto
w ał w prost filozofii fundująco, upatrując je j zadanie w rozjaśnianiu 
praw d w iary i p rzygotow yw aniu  pream buła fid e i. T ak  w ięc deklarując 
z jednej strony potrzebę bezinteresow nego poszukiw ania praw dy, przed
staw iciele filozofii k lasycznej53 p rzypisu ją z drugiej strony filozofii 
w ażne i rozliczne (fundujące) funkcje św iatopoglądow e, kulturow e, spo
łeczne i ogólnonaukow e [A. B. Stępień 1988]. F ilozofia , k tóra szczyci 
się bezin teresow nym  poszukiw aniem  praw dy w dziedzin ie teorii ( theo-

52 „Jeśli filozofia jest m ożliw a i rzeczyw iście istnieje, to m a dalsze bardzo ważne 
zadanie: może ukazać podstaw y poszczególnych nauk, ocenić ich wyniki, m oże się przy
czynić do ogólnej syntezy nauk [...] może stać się w dużej mierze podstawą do utworzenia 
św iatopoglądu w ykształconego człow ieka" [M. A. K rąpiec 1978 s. 57 n.].

53 „Filozofia w kulturze nie tylko pełni jakąś w ażną rolę, ale pełni rolę czegoś zasad
niczo potrzebnego. To nie jest tak, że ona nie jest przydatna w życiu codziennym , że jest 
w yspekulow aną teorią. Jest po prostu naszym  rozum ieniem  realności, a to rozum ienie 
reguluje naszą działalność p raktyczną" [M. Gogacz 1977 s. 25]. „Filozofia w inna służyć 
tu za przewodnika, gdyż wskazuje i w porządku ontycznym ostatecznie uzasadnia, dlacze
go należy preferować określone zachow ania w artościotwórcze, oraz jednolicie rozw iązuje 
problem y w ykraczające poza poszczególne dziedziny kultury (religię, m oralność, naukę
i sztukę), a wreszcie dostarcza środków  do zrozum ienia jej przem ian i kryteriów  oceny 
jej osiągnięć. F ilozofia stanow i przeto jakby sam ośw iadom ość kultury" [S. Kam iński 
1989a kol. 254],
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ria), stara się równocześnie usilnie wykazać sw ą instrum entalną przydat
ność w podbudow yw aniu  w iary, relig ii i kultury  oraz w sferze praktyki 
(pra x is).

d) P roblem  postępu  w filo zo fii

Na kryzysow ą sytuację filozofii w spółczesnej składa się rów nież od 
czucie braku postępu w filozofii. F ilozofow ie profesjonaln i, przekonani 
na ogół z wielu powodów o teoretycznym  i praktycznym  znaczeniu filo 
zofii, popadają w zw ątpienie, gdy coraz lepiej poznaw ane dzieje filozofii 
pokazują, jak  rzadko dokonyw ał się au tentyczny (niezależnie od dysku
syjności tego określenia) p rzyrost w iedzy filozoficznej54. Czy w pub li
kowanych tekstach filozoficznych zachodzi rzeczyw isty postęp treściow y 
w zakresie wiedzy (mądrości) filozoficznej, czy też ilościowy tylko przy
rost literatury zwanej filozoficzną? Jak dalece filozofia najnow sza staw ia
i rozw iązuje autentyczne (i nowe) problem y filozoficzne? Czy -  w opty
m alnym  w ypadku -  chodzi o znane problem y i tradycyjne sposoby ich 
rozw iązyw ania, przebrane w now ą -  n iekiedy udziw nioną -  szatę słow 
ną? Problem polega na tym, czy nowe dystynkcje term inologiczne (w ich 
produkow aniu filozofia  analityczna przypom ina m iejscam i zm ierzchow ą 
scholastykę) w iążą się z w ażnym i różnicam i rzeczow ym i.

W  tej sytuacji trudno uzyskać zgodę na to, co jest w filozofii faktycz
nym rozw ojem  i postępem . Przełom owe idee (na sposób „odkryć nauko
w ych”) zdarzają się tu rzadko. Postęp, jeśli m ożliw y, dokonuje się częś
ciej w w yniku krytyki i destrukcji (niekiedy naw et w sferze dewiacji) niż 
kontynuow ania w cześniejszych pom ysłów . Pow iedzenie, że istn ieją  „od
w ieczne” problem y filozoficzne, sugeruje poniekąd niem ożność ich osta
tecznego rozw iązania . Zdaniem  R. R orty 'ego rozw ój filozofii sprow a
dza się do pojaw iania się now ych term inów , ciekawych m etafor i in tere
sujących interpretacji. Zgodnie z pozytyw istyczną tezą o parcelacji zadań

54 „Pośród pytań podtrzym ujących europejską filozofię przy życiu przez dw a i pól 
tysiąclecia ani jedno nie zostało nigdy rozstrzygnięte ku naszem u powszechnem u zadow o
leniu; wszystkie nadal budzą kontrowersje, bądź zostały dekretem  filozofów unieważnione” 
[L. K ołakow ski 1990 s. 7].

55 Jak się to dzieje, że narzucone przez tradycję filozoficzną standardow e problem y 
filozoficzne, te z podręczników , są  tak intrygujące i tak jałow e? D laczego filozofow ie 
sp ierają się ciągle bez ostatecznych w yników , „nigdy nie przekonując się naw zajem  do 
sw oich poglądów , choć stale potrafią zainteresow ać studentów ?" [R. Rorty 1996c s. 55].
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filozofii m iędzy nauki szczegółow e postęp filozofii polega na kurczeniu 
się jej kom petencji. „Filozofia była najpierw kom petentna we wszystkim; 
potem była kom petentna w niektórych sprawach; wreszcie stała się kom
petentna w jednej tylko spraw ie, m ianow icie: w yznaw ania w łasnej nie
kom petencji” [O. M arąuard 1994 s. 24],

Pogląd, że rozw ój najnow szej filozofii dokonuje się głów nie w w ar
stwie językow ej, nie w nosząc w iele now ego w w idzenie tradycyjnych 
problem ów  filozoficznych, nie w ydaje się do końca praw dziw y, jeśli 
uw zględnić chociażby w yniki G. Fregego, R. C arnapa czy W. V. O. 
Quine'a. „Proces utraty kompetencji filozofii można też odczytać zupełnie 
inaczej: nie jako  drogę w yw łaszczania, ale jako  drogę odciążania. Może 
bowiem ta utrata obowiązków  jest dla niej w rzeczyw istości uzyskaniem 
w olności; [...] jeśli teraz niczego ju ż  nie m usi, to m ogłoby to w łaśnie 
znaczyć, że niem al w szystko m oże” [O. M arąuard  1994 s. 28]. Postęp 
w filozofii polega nie tyle na likw idow aniu kolejnych problem ów, ile na 
odkrywaniu, precyzow aniu, jaśniejszym  i głębszym  widzeniu poszczegól
nych ich aspektów oraz „pełniejszym uświadamianiu sobie założeń i uwa
runkowań oraz konsekwencji określonych stanow isk” [S. Kamiński 1989b 
s. 51]. Fakt poznaw czego postępu w filozofii w ydaje się bardziej oczy
w isty, jeśli porów nać na przykład epistem ologiczne poglądy jończyków  
z fenom enologią H usserla czy osiągnięcia G ódla z poglądam i pitagorej- 
czyków.

Na przeszkodzie uzyskania „obiektyw nej” m iary postępu filozoficzne
go stoi brak bezpośredniej em pirycznej sprawdzalności tez filozoficznych. 
Problem  jest zresztą  ogólniejszy i dotyczy testow ania konstrukcji teore
tycznych. N iezależnie od postaci filozofia nie dysponow ała nigdy m eto
dami podobnymi do metod em pirycznej weryfikacji tw ierdzeń w naukach 
przyrodniczych: żadna em piryczna rzeczywistość ani nie weryfikuje tw ie
rdzeń filozoficznych, ani nie falsyfikuje (żaden „filozoficzny m ost” się 
nie zaw ali)56. R ozw ijana w drugiej połow ie XX w ieku filozofia  języka 
rów nież nie spełn iła p ierw otnych nadziei, „że przez k laryfikację zagad
nień dotyczących języka filozofia uzyska solidniejsze oparcie, pozwalają
ce na zrozum ienie szerszych, tradycyjnych problem ów ” [T. B urge 1995 
s. 117]. Stopień precyzji tez filozoficznych nie w ydaje się dzisiaj w ięk
szy niż w czasach A rystotelesa.

56 Poznaw czego, chociaż „poza granicam i nauki” , statusu tw ierdzeń filozoficznych 
broni na przykład M. Przełęcki [ 1996b].
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Czy pogodzić się z faktem, że każdy am bitniejszy system  filozoficzny 
ma charakter prow izoryczny, bardziej jako  w yznanie w iary filozoficznej 
jego tw órcy n iż teoria  św iata57? N aw et je ś li przyjąć, że „standardy u- 
chodzenia za »dobrą filozofię«  są ostatecznie konw encjonalne” [A. C o
hen, M. D ascal 1989 s. 10], nie m usi to oznaczać braku jak ichkolw iek  
standardów  filozoficznych (filozoficzny relatyw izm ) w tym  sensie, że 
każde podejście je s t rów nie uzasadnione i każdy tekst filozoficzny rów 
nie dobrym  tekstem  filozoficznym . Nie chodzi o to, by filozofia , aby 
zostać uznana za w iedzę rze te lną  (uzasadnioną), m usiała  się upodobnić 
pod każdym  w zględem  do nauk szczegółow ych, jak  głosili pozytyw iści. 
Poniew aż nie dysponuje ona bezpośredn ią em piryczną spraw dzalnością  
swych tez, funkcje kontro lne m usi przejąć czynnik  racjonalny , którego 
wyrazem  je s t m etodologia. G ranice filozofow aniu  w yznaczają nie tyle 
surowa em piria  i nauki szczegółow e, ile logika jako  przejaw  ludzkiej 
racjonalności, k tóra ma swe podstaw y w samej rzeczyw istości. Im mniej 
funkcji kontro lnych w pew nej dziedzinie pełni em piria  (eksperym ent), 
tym bardziej m uszą ją  zastąpić inne efektywne środki: narzędzia logiczne 
oraz kontrola społeczna przez in tersubiektyw ną w ym ianę m yśli w czasie 
dyskusji. Filozofii, która rezygnuje z krytycznej refleksji m etodologicznej
i racjonalnego spraw dzania sw ych tez, pozostaje w najlepszym  wypadku 
funkcja heurystyczna, es tetyczna lub -  jak  to było niejednokrotnie 
w przeszłości -  instrum entalno-ag itacy jna.

4. Filozofia naukowa

Społeczny prestiż nauki o raz je j teoretyczne i p raktyczne sukcesy 
spraw iły, że w ielu filozofów  w ystępow ało  z program em  tzw. filozofii 
naukow ej58, traktując ją  jako  rem edium  na kryzysy filozofii. D ziało się

57 W ielu filozofów pod koniec życia albo deklarowało, że to, czego dokonali, nie ma 
żadnej w artości (Tom asz z A kw inu), albo chciało  zaczynać od nowa (E. H usserl).

58 R. A venarius [1908 s. 6] głosił, że filozofia naukow a jes t nauką dzięki dośw iad
czalnem u charakterow i przedm iotów , którym i się zajm uje. O statnio M . D um m ett chciał 
stworzyć filozofię, która podobnie jak  nauka, posługiwałaby się ogólnie przyjętymi m eto
dam i badania i dochodziła do ogólnie przyjętych w niosków  dzięki w spólnym  kryteriom .
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tak rów nież pod w pływ em  ideologii scjen tystycznej59, traktującej naukę 
jako najwyższy lub jedyny ideał wiedzy racjonalnej. Zwolennicy filozofii 
naukow ej w ierzą, że pozw oli ona na sprecyzow anie tradycyjnych intuicji 
filozoficznych oraz zasadne rozw iązanie istn iejących problem ów  filozo
ficznych. W edług Ch. S. Peirce 'a  zasadniczym  pow odem  nieupraw iania 
w przeszłości filozofii w sposób naukow y był fakt, że zajm owali się nią 
głów nie teolodzy, i to nie tyle z autentycznej m iłości do praw dy, ile 
z chęci znalezienia system u filozoficznego w spierającego tezy teologicz
ne, które przyjm ow ali niezależnie od prow adzonych przez siebie badań 
[S. H aack 1996 s. 297].

Program  naukow ego upraw iania filozofii bierze swój początek w kar- 
tezjanizm ie, w X V III w ieku w ysunął go w stosunku do m etafizyki
I. Kant, w XIX wieku opowiadali się za nim A. Comte, a potem  empirio- 
krytycy („m etafizyka indukcyjna”) R. Avenarius i E. Mach, w XX wieku 
podtrzym yw ały go rów nocześnie tak różne scjentyzujące nurty, jak  neo- 
pozytywizm  i fenom enologia, dzisiaj m ianem  filozofii naukowej określają 
swoje poglądy m iędzy innym i przedstaw icie le  neognozy z Princeton, 
a w Polsce za koncepcją filozofii naukowej oręduje między innymi J. Pe
rzanow ski [1989].

P ropozycja filozofii naukow ej je s t w artościująca i norm atywna. Służy 
podniesieniu  akadem ickiego prestiżu filozofii przez zdystansow anie się 
od sposobów filozofowania uważanych za nienaukowe, a więc poznawczo 
gorsze lub naw et całkow icie pozbaw ione w artości poznaw czej60. F ilozo
fow ie chętnie określa ją  filozofię tak, by zaznaczyć słuszność w łasnego 
sposobu je j upraw iania i rów nocześnie w ykluczyć te sposoby, których 
sam i nie cen ią [J. Passm ore 1996 s. 5], D zisiaj analityczni zw olennicy 
filozofii naukowej zaliczają do filozofii nienaukow ej na pierw szym  m iej
scu filozofię H egla, H eideggera czy postm odernistów , i je j koniec z za
dow oleniem  by pow itali.

Program  filozofii naukow ej w ypływ a z troski uczynienia z do tych
czasow ej (kiepskiej) filozofii „porządnej” w iedzy na sposób nauk em pi
rycznych (fizykalizm  logicznego pozytyw izm u). Filozofia naukow a prze

59 Por. uszczypliw ą uwagę J. Passm ore 'a [1985 s. 114]: „Krytyka scjentyzm u od 
daw na była specjalnością filozofii kontynentalnej".

60 Przykładow o W. V. O. Q uine, który odróżnia filozofię od nauki, tak opisuje sw ą 
w łasną działalność, by wykluczyć upraw iających na przykład filozofię m oralności, społe
czeństw a lub sztuki.
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ciw staw ia się literackiej (eseistycznej)61, także m etafizykującej i ideo lo 
gicznej. O dróżnia między tekstem filozoficznym  a tym, który (jak literac
ki) w ypow iada tylko treści filozoficzne. Stara się nałożyć na tekst filozo
ficzny określone rygory racjonalności, w ykorzystując do tego celu narzę
dzia form alne, których dostarcza rozw ój w spółczesnej logiki. P rzeciw sta
wiając się w filozofii niejasności, m ętności, dow olności i braku kontroli, 
domaga się w ypow iadania tw ierdzeń filozoficznych językiem  intersubiek- 
tyw nie sensow nym  i spraw dzalnym . W  tym  celu postu lu je upraw ianie 
filozofii w ścisłym  pow iązaniu  z logiką, m atem atyką i naukam i em p i
rycznym i (głów nie przyrodniczym i).

Sform ułow anie „filozofia naukow a” je s t w ieloznaczne62: nie m a zgo
dy co do jego  sensow ności oraz treści i zakresu. „F ilozofia  naukow a” 
m oże oznaczać filozofię , która w ykorzystu je logikę lub w yniki nauk 
szczegółowych, dokonuje syntezy (uogólnienia) w yników  naukow ych lub 
zajmuje się m etodologicznym i podstawam i (założeniam i) nauk szczegóło
w ych63. Pojęcie „filozofia  naukow a” nabrałoby  sensu, gdyby dało się 
ustalić standardy filozoficzności i naukow ości. W  przeciw nym  razie to, 
czy przeciw staw iać filozofię nauce lub czy uw ażać filozofię  za naukę, 
je s t do pew nego stopnia spraw ą konw encjonalnej decyzji64. D zisiaj, o d 
różniając filozofię od nauki, nie przeciwstawia się obu dziedzin tak ostro, 
jak w przeszłości. Poniew aż nie dysponujem y ani jednoznacznym i kryte
riam i (kanonam i) poznania naukow ego, ani naukow ości filozofii, nie ma 
m ożliwości w yraźnego odgraniczenia (dem arkacji) obu obszarów  wiedzy. 
F ilozofia nie staje się nauką przez sam fakt spełn iania n iektórych k ry te
riów naukow ości, na przykład krytyczności, racjonalności, em piryczności,

61 „Jeśli przyjąć odróżnienie filozofii naukow ej od literackiej i je ś li się zgodzić, że 
filozofia literacka, w espół z liryką refleksyjną i filozoficzną litera tu rą  p iękną -  by w y
mienić niektóre przykłady -  m ogą być źródłam i w artości filozoficznych, to jednak trzeba 
przyznać, że przedm iotem  szczególnej opieki i nadziei Kom itetu Polskiej Akademii Nauk 
powinna pozostać filozofia naukowa (z zastrzeżeniem  stopniowalności przym iotnika »nau- 
kowa«): to jej, nie zaś filozofii literackiej właściwym m iejscem  jest uniw ersytet” (J. Pelc, 
W ystąpienie na sesji otw ierającej VI P olski Z jazd  F ilozo ficzny , „Ruch F ilozoficzny” 
53:1996 nr 2-3 s. 162).

62 S. C zerniak w ym ienia pięć definicji „filozofii naukow ej” , J.-K . M łynarski podaje
12 określeń („Edukacja F ilozoficzna” 1996 nr 22 s. 86-87 i 92).

63 Propozycją „filozofii naukow ej" jes t rów nież „filozofow anie w kontekście nauki” 
M. H ellera i J. Życińskiego.

Por. Czy sensowne jes t pojęcie filozofii naukowej? (dyskusja), „Edukacja Filozoficz
na” 1996 nr 22 s. 77-106.
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gdyż w ym óg dyscypliny logicznej jest nakazem  każdej działa lności in
telektualnej (J. N iżnik, „Edukacja F ilozoficzna” 1996 nr 22 s. 78).

N aukow ości filozofii nie zapew nia rów nież sam a naukow a form a 
tekstów  filozoficznych. D om agający się upraw ian ia filozofii naukow ej 
w yobrażali sobie niekiedy zbyt prosto, że gdy się sprecyzuje język, za
stosuje logikę itd ., uzyska się rów nież ciekaw e w yniki poznaw cze na 
sposób nauk szczegółow ych65. W św ietle m aksym alnych zadań staw ia
nych filozofii uw aża się, że filozofia jako  nauka je st zbędna i mało 
in te resu jąca66. Zdaniem  R. R orty 'ego [1994], je ś li szukam y ścisłości, 
powinniśmy się zwrócić do nauki, jeśli szukamy światopoglądu, do litera
tury i sztuki. Logiczny pozytywizm, który usiłował pokazać, że klasyczne 
problem y m etafizyczne należy albo całkowicie porzucić, ponieważ nie ma 
d la nich naukow ego, to je s t spraw dzalnego, rozw iązania, albo zam ienić 
je  na problem y logiki nauki, dostarczał sam ych „filozoficznych” truiz
m ów, jak  to ju ż  w ów czas trafnie i szybko dostrzeg ł L. W ittgenstein.

Jeżeli term in „nauka” pojąć dostatecznie szeroko, w nie zawężającym 
sensie anglosaskiej science, lecz greckiej episteme, łacińskiej scientia  lub 
niemieckiej W issenschaft, to nie ulega wątpliwości, że filozofia może być 
nauką, chociaż nie dysponuje obserw acją i eksperym entem  na sposób 
nauk przyrodniczych, nie odkryw a now ych praw  i nie p rzew iduje żad
nych w ydarzeń [J. Passm ore 1996 s. 5]. „F ilozofia je s t rów nocześnie 
w ięcej i m niej n iż  nauką. Nie pom naża naszej w iedzy o św iecie, lecz 
drąży go i drąży bez końca, bez nadziei, że dotrze w reszcie do jądra,
i stale w drodze do niego. Obrazowo mówiąc -  nie idzie ani w górę, ani 
w szerz, lecz w głąb. Nie je st religią, n iezależnie od tego, jak  się odnosi 
do Boga, bo na w szystko w ym aga dow odu; nie je s t sz tuką niezależnie 
od tego, jak w ielką rolę przyznaje genialnej intuicji i jak ą  gra ona w niej 
rolę; je s t m atką nauki w tym  sensie, że nauka w rozum ieniu w spółczes
nym  z niej się w yłoniła, i córką nauki, bo n ieustannie z jej osiągnięć 
korzysta, a ju ż  na pew no nie m oże ich lekcew ażyć” [J. G arew icz 1996 
s. 113].

65 „Problemem »być albo nie być« filozofii są jej ambicje filozoficzne, tzn. zdolność 
do staw iania nowych pytań filozoficznych i udzielanie na nie nietryw ialnych odpowiedzi, 
nie zaś »naukowy« bądź »nienaukowy« charakter jej w arsztatu” (S. Czerniak. „Edukacja 
F ilozoficzna” 1996 nr 22 s. 88).

66 „Filozofia jako nauka [...] jest zbędna, a przynajm niej m ało interesująca", bo „od 
daw na nauki szczegółow e przew yższają przecież sw ą obiektyw nością i dow odliw ością 
wszystko, co z wiedzy naukowej można udostępnić środkami filozoficznym i” [E. M artens, 
H. Schnadelbach 1995 s. 54],
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5. Przyszłość filozofii

Jakie w nioski w ynikają z przedstaw ionych im presji na tem at sytuacji, 
w jakiej znalazła się filozofia? C zy m ożna nadal uw ażać, że „pytanie
o filozofię” je s t jednym  z najw ażniejszych  dla w spółczesnej kultury 
[B. Skarga 1983 s. 901]? Co pozostaje filozofii, k tóra zrezygnow ała 
z poznania pew nego i swej fundującej wobec kultury funkcji? Czy 
w czasach podejrzeń i postm odernistycznej dekonstrukcji najważniejszych 
w artości filozof m a coś do pow iedzenia: ku lturze, nauce67, w spółczes
nemu człow iekowi? Filozofow ie odrzucający „w ielkie projekty” i „narra
cje” m etafizyczne lub ep istem ologiczne przeszłości nie dają na ogół 
wyraźnej odpowiedzi na pytanie, co pozostaje w tej sytuacji dla filozofii. 
Rzecz w tym, że akceptacja filozofii dokonuje się w kontekście określo
nej kultury i przy przyjęciu  określonych  je j standardów . K iedy się je  
podważa, jak to czynią postm oderniści, podw aża się też argum enty prze
mawiające na rzecz filozofii. Na tym  polega now ość kryzysow ej sytuacji 
współczesnej filozofii, że nie chodzi o kolejną jej m etam orfozę w ramach 
tej samej tradycji kulturowej, lecz o znalezienie miejsca dla siebie w no
wej kulturze ogólnośw iatow ej.

J. Passm ore [1996 s. 4] broni praw om ocnego istn ien ia filozofii, po 
p ierw sze, w skazując na fakt, że filozofia  stale jeszcze generuje nowe 
nauki lub przyczynia się do ich stw orzenia; po drugie, że sam a je s t n a 
uką; po trzecie, że je j m iejsce je s t ponad naukam i szczegółow ym i68. 
Zdaniem  K. R. Poppera [1997a s. 211] uspraw iedliw ieniem  akadem ickiej 
filozofii jest istnienie autentycznych problem ów filozoficznych i potrzeba

67 Podsumowując wyniki ankiety na temat roli filozofii w praktyce naukowej, redakcja 
„Przeglądu F ilozoficznego” (4:1995 nr 3 s. 121 n.) stw ierdza: „w iększość dyscyplin 
naukowych dobrze sobie radzi bez filozofii w codziennej pracy. Jeśli naukow iec -  
wszystko jedno, hum anista czy przyrodoznaw ca -  w iąże dziś jak ieś nadzieje z filozofią, 
to spodziewa się -  jak  się wydaje -  pewnej pomocy w następującym zakresie: (1) unifika
cji wyników uzyskanych w różnych dyscyplinach, (2) w skazów ek m etodologicznych, (3) 
interpretacji w ykraczających poza obserw ację i w eryfikację faktów, (4) sugestii na temat 
nowych hipotez naukowych, (5) wyćwiczenia pewnych umiejętności intelektualnych u m ło
dego pokolenia naukow ców ”.

68 Przewaga filozofii nad nauką nie polega na tym, iż -  staw iając pytania typu „dla
czego”, podczas gdy nauka ogranicza się do pytań typu „jak” -  potrafi ona, wychodząc 
od ogólnych zasad, lepiej opisać św iat niż nauki szczegółow e. „Taka koncepcja filozofii 
je s t nie tylko m artw a, lecz znajdujem y ją  zw ykle tylko w pracach filozofów  am atorów ” 
[J. Passm ore 1996 s. 8].
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krytycznego przebadania istniejących na ten tem at rozwiązań. Pozostający 
pod w pływ em  J. D ew eya R. Rorty bynajm niej nie sądzi, by porzucenie 
filozofow ania fundam entalistycznego na sposób Platona czy Kanta musia
ło oznaczać porzucenie wszelkiej filozofii. O znacza natom iast przypisanie 
jej innej roli. „Tylko społeczeństwo pozbawione polityki, to znaczy spo
łeczeństw o pod panow aniem  tyranów , którzy strzegą przed pojawianiem  
się zm ian społecznych i kulturow ych, nigdy ju ż  nie potrzebow ałoby 
filozofów . [...] W  społeczeństw ach w olnych zaś zaw sze istnieć będzie 
zapotrzebow anie n a  filozofów ” [R. R orty 1996b s. 88],

P rzekonanie, że filozofia dostarcza w iedzy w yróżnionej, inspirow ało 
w przeszłości w ielu filozofów. W  sytuacji, kiedy stała się ona zawodem, 
sposobem  rob ien ia  życiow ej kariery , gdy rów nież filozofów  obow iązuje 
zasada „publikuj albo g iń !”, gdy o prestiżu  filozofa decyduje obecność 
w znanych i silnych ośrodkach filozoficznych, podejm ow anie tematów 
narzucanych  przez g łośnych filozofów  i ich językiem , pytanie o to, jak 
filozofow ać, nie m oże się sprow adzać do prostego stw ierdzenia, że dob
rze. O tym , że należy filozofow ać rzeteln ie, w ielcy filozofow ie byli 
zaw sze głęboko przekonani. W  filozofii w spółczesnej, jak  w nauce, ma
my w ąską grupę uznanych autorytetów  filozoficznych  („arystokrację 
filozoficzną”) i arm ię zinstytucjonalizow anych pracowników  zajm ujących 
się filozo fią  na w szelkiego typu uczeln iach69 dydaktycznie, rzadziej ba
daw czo i tw órczo70.

Filozofow ie przyzw yczaili się do tego, że w kulturze europejskiej 
filozofia odgrywała -  więcej: pow inna odgrywać -  w ażną rolę w rozwią
zyw aniu je j isto tnych  problem ów . W  rzeczyw istości funkcję fundującą 
uzyskała ona dopiero  w czasach now ożytnych, a dokładniej: w wieku 
XVIII i XIX, stając się -  w wyraźnej opozycji do uważanej za irracjonal
n ą  religii -  w raz z naukam i przyrodniczym i „naukow ym ” poglądem  na 
św iat człow ieka ośw ieconego. D zisiaj traci ona sw ą rolę „usensow niąją- 
cą”71 na rzecz innych „zarządców ” ludzkich dusz i um ysłów: kultury

69 O dpow iednio do postm odernistycznej sytuacji kultury m asow ej spotkać również 
można typ filozofa gw iazdora telew izyjnego, dostarczającego rozwiązań „łatw ych i przy
jem nych".

70 J. Pelc odróżnia „między człow iekiem  filozofującym , którem u przyśw ieca dewiza 
philosophari necesse esl, a etatow ym  pracow nikiem  naukow ym  placów ki filozoficznej, 
który kieruje się w ykoślaw ioną zasadą -  non multum, sed  m ulta  i odrzuca hasło clara et 
destincta" (W ystąpienie na sesji zam ykającej VI Polski Z jazd F ilozoficzny, „Ruch Filozo
ficzny” 53:1996 nr 2-3 s. 164).

71 W Polsce rolę przew odników  sum ień pełn iła raczej relig ia lub literatura.
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m asow ej, te lew iz ji i w ystępujących w niej po lityków , dziennikarzy, 
show m asterów , psychoanalitycznych guru, liderów  sekt religijnych, kolo
rowych m agazynów  adresowanych do szerokich rzesz odbiorców , kształ
tujących ich gusta, sposób m yślen ia i życia w zakresie , jak im  filozofia 
nigdy nie dysponow ała.

Instytucjonalnie sytuacja tom izm u w filozofii w spółczesnej jest szcze
gólna. Dzięki poparciu W atykanu od czasów encykliki Leona XIII Aeter- 
ni Patris (1879), zalecającej myśl św. Tom asza jako najlepiej uzgodnioną 
z nauką K ościo ła oraz skuteczne narzędzie zw alczan ia błędnych pog lą
dów, jest uprawiany -  niekiedy tylko dydaktycznie -  głów nie na uniw er
sytetach katolickich i uczelniach kościelnych (w sem inariach duchownych
i zakonnych). D zisiaj sy tuacja w ygląda tak, że z jednej strony teologia 
kato licka w głów nych sw ych nurtach i przez najw ażniejszych  swych 
przedstaw icieli nie jest upraw iana na fundam encie filozofii św. Tom asza, 
z drugiej strony sam tom izm  zam knął się w kręgu w łasnej problem atyki 
filozoficznej i w łasnego  języka. K rytykę w yw ołuje jego  jednostronny  
m etafizykocentryzm , zw rócenie ku przeszłości, izolow anie się od nauk 
szczegółowych oraz brak szerszego dialogu ze w spółczesną m yślą filozo
ficzną, by pokazać, w jak i sposób filozofia  tom istyczna m ogłaby się 
włączyć w rozw iązanie problem ów, jakie staw ia życie. Nie dziwi, że jest 
ona niekiedy w idziana jako konfesyjna filozofia chrześcijańska i zalicza
na do filozofii św iatopoglądow ych.

Nie dostrzegając w yraźnego k ierunku dokonujących  się w filozofii 
przem ian, trudno w yrokow ać, jak  żyw otne okażą się obecne błyskotliw e 
pom ysły filozoficzne. Czas, n ieubłagany w eryfikator ludzkich  dokonań, 
pokaże, ile ze w spółczesnej „produkcji filozo ficzne j” ostanie się jako 
rzeczyw iste osiągnięcie  poznaw cze72. R ów nież w filozofii istn ieją  m o
dy, przyciągające zw łaszcza m łodych. P o trzeba zm iany leży w ludzkiej 
naturze. Chodzi o to, by słusznie poszukując now ych sposobów w idzenia
i rozw iązyw ania tradycyjnych problem ów  filozoficznych , nie zagubić 
tego, co jest być m oże w dziedzinie filozofii autentycznym  osiągnięciem  
ludzkiego rozum u. Nie w olno z góry przyjm ow ać, że w szystko, co „sta
re” , tylko dlatego, że „stare” , nie je s t nic warte. Rozum iejąca akceptacja 
praw d już  osiągniętych  nie m usi być sam a przez się św iadectw em  in te 

72 Pytanie staw iane przeze m nie, być m oże naiw nie, filozofom  na VI Polskim  Zjeź- 
dzie Filozoficznym w Toruniu (1995), które z opublikowanych dzieł obecnego na Zjeździe 
filozofa będzie nadal studiow ane za sto lat, spotykało  się z charakterystycznym  m ilcze
niem.
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lektualnej stagnacji. Są filozofie bardziej podkreślające znaczenie tradycji 
albo bardziej nastawione na teraźniejszość lub przyszłość. Dzieje filozofii 
pokazują, że radykalne zerwanie z tradycją jest nie tylko niem ożliwe, ale 
poznaw czo ja łow e, i że rozw ój filozofii dokonyw ał się p rzez tw órcze 
naw iązyw anie do w ielkich  osiągnięć poprzedników .

O dpow iedź na pytanie, czy filozofia jest dzisiaj potrzebna i komu jest 
ona po trzebna73, zależy od sposobu rozum ienia człow ieka: istoty, którą 
wśród innych bytów ożywionych w yróżnia nieprzeparta potrzeba dotarcia 
do praw dy za w szelką cenę74. Ci, którzy upatru ją początek  filozofii 
w zdziw ieniu i naturalnej człow iekow i chęci poznania praw dy, uważają, 
że źródło to nigdy nie w yschnie, chyba w raz z człow iekiem . Już kiedyś
I. K ant [1957 s. 7] stw ierdził: „Rozum  ludzki spotyka się w pewnym  
rodzaju swych poznań ze szczególnym  losem: dręczą go pytania, których 
nie m oże uchylić, albow iem  zadaje mu je  w łasna jego  natura, ale na 
które nie może również odpowiedzieć, albowiem przewyższają one wszel
k ą  jego  m ożność” . R ów nież dzisiaj filozofia  je s t po trzebna tam, gdzie 
w ym agana je s t w yobraźnia i podejście krytyczne. N ie u traciła  ona rów 
n ież swej zdolności służenia w rozw oju naukom  szczegółow ym , jak 
pokazu ją  to chociażby półfilozoficzne badania kognityw ne (cognitive 
science).

W ielka filozofia w yrastała z g łębokiej potrzeby człow ieka życia 
w świecie m yślowo uporządkowanym. Jeśli założyć, że filozofowanie jest 
poszukiwaniem  prawdy (według filozofów klasycznych ostatecznej i pew 
nej) o św iecie, m ożna przyjąć, że człow iek będzie zaw sze filozofow ał. 
D otychczasow e dzieje filozofii pozw alają na prognozę, że potrzeba filo
zofow ania, realizow ana na wiele sposobów, będzie istniała tak długo, jak 
długo będzie istniał człow iek, pytający o sens sw ojego życia, o prawdę, 
dobro, piękno, św iętość, m iłość, nadzieję i w iarę. D opóki będą istnieć 
egzystencja ln ie w ażne dla człow ieka pytania, będzie też filozofia , i nie

73 „Kto wie -  być może, iż w każdej epoce toczyło się życie z dala od filozofii i że 
życie to wolne było od trosk filozofów, obchodząc się doskonale bez wścibskiego nadzoru 
dobrze uzasadnionych standardów  prawdy, piękna i dobra. Być m oże naw et takie wolne 
od kłopotów filozoficznych życie było uładzone i m oralne dzięki, a nie na przekór temu, 
że nie mieszali się doń, nie manipulowali nim i nie zniekształcali go sam ozwańczy repre
zentanci »powinności uniw ersalnej«” [Z. Bauman 1994b s. 33],

74 „To, jak ą  filozofię się wybiera, zależy od tego, jak im  się jest człow iekiem ; dany 
system filozoficzny nie jest bowiem martwym sprzętem domowym, który można dowolnie 
odłożyć lub wziąć do ręki, lecz jes t ożyw iony duszą  człow ieka, który go przyjm uje” 
[J. G. F ichte, cyt. za: A. A nzenbacher 1987 s. 44].
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trzeba się zbytnio  lękać o je j przyszłość, jakko lw iek  by się m iała ta 
filozofia nazyw ać. Z charakterystyczną dla siebie przenikliw ością L. K o
łakowski [1990 s. 14] stwierdza: „filozofia potrafi bezpiecznie i pogodnie 
przeżyć w łasną śm ierć, skw apliw ie zajęta dow odzeniem , że w istocie 
obum arła. [...] To żegnanie filozofii nie m a końca [...] W szelako na nic 
tłum ienie, banicja ze sfery dopuszczalnej dyskusji, ogłaszanie w styd li
w ym , jeśli coś stanow i nieusuw alny sk ładnik  k u ltu ry” .

O dalszych dziejach filozofii, tym  bardziej kultury , nie zadecydują 
sam i tylko filozofow ie. W ielka filozofia  po jaw iała się w w ęzłow ych 
m om entach dziejów  [A. O chocki 1993 s. 9], w sytuacjach skrajnych 
egzystencjalnego kryzysu, g łodu w artości podstaw ow ych i w yw ołanego 
nim  zapotrzebow ania na odpow iedzi ostateczne. To nie w ielka filozofia 
rodziła ko le jną filozofię, jak  p rzedstaw iają podręczniki historii filozofii, 
lecz kołem  napędow ym  filozofii było to, co n iefilozoficzne -  kiedyś 
relig ia, a w czasach now ożytnych głów nie nauki przyrodnicze. F ilozof 
nie m a gotow ych przepisów  na urządzenie św iata, ale może być kw alifi
kow anym  partnerem  w dyskusji o coraz bardziej skom plikow anych prob
lem ach w spółczesnego św iata. C hociaż zadaniem  filozofii -  pojętej jako 
grecka theoria  -  nie jest natychm iastow a praktyczna przebudow a świata, 
filozoficzny punkt w idzenia może się okazać ważny i pom ocny. O ddzia
ływanie filozofii je s t długodystansow e i raczej w dziedzinie św iadom ości 
n iż bezpośredniej praktyki. F ilozofow anie, jako  sposób realizow ania 
ludzkiej rozum ności, nie je s t naturalnie zarezerw ow ane profesjonalnym  
filozofom . F ilozofuje każdy, k to  szuka na w łasną rękę odpow iedzi na 
zasadnicze pytania o sens życia. D la wielu jest to zajęcie ważne (passio), 
decydujące o całym  ich życiu.





Filozoficzna hermeneutyka 
w sporze 
o obiektywność poznania

Różnorodność stanowisk w kwestii pojęcia obiektyw ności musi w yw o
łać uczucie bezradności każdego  podejm ującego się jeg o  eksp likacji. 
D ługa historia pojęcia obrosła w ielom a dyskusjam i, niekoniecznie zresztą 
toczonym i z m yślą o obiektyw izm ie. D okładniej biorąc, chodzi o cztery 
pojęcia: obiektyw ność, obiektyw izm , obiektyw ny i ob iek t1. Jak  je  badać, 
by nie w ykładać całej teorii poznan ia i filozofii nauki? Jak je  defin io 
wać, gdy każda uproszczona form ułka grozi banałem ? Nazywając „obiek
tyw ność” i „obiektyw izm ” kategoriam i, m am  na m yśli to, że należą one 
do k luczow ych pojęć filozoficznych. P rzedstaw iam  niek tóre problem y, 
jakie rodzi ich użycie, ze szczególnym  uw zględnieniem  stanow iska f ilo 
zoficznej herm eneutyki (herm eneutycznej filozofii) H ansa-G eorga G ada- 
m era2. Jak  m oże ona, na przykład  odrzucając sc jen tystyczną koncepcję 
obiektyw ności i obiektyw izm u, respektow ać słuszne dążenia naukow ców  
do poznania obiektyw nego?

Istn iejące p race3 św iadczą, że kategorią  ob iek tyw ności in te resu ją  się 
nie tylko filozofow ie, logicy i m etodologow ie, lecz także psycholodzy, 
socjolodzy, językoznaw cy i teoretycy literatury . D la filozo fa  problem  
obiektyw ności m a charakter głów nie teoretyczny, ale je s t w iele sytuacji, 
jak  na przykład  w sądow nictw ie, gdzie zachodzi p rak tyczna po trzeba 
zajęcia obiektywnego stanow iska w obec pew nego zdarzenia oraz podjęcia

1 Zauważm y, że łaciński termin obiectum , tak jak polski term in „przedm iot” , zawiera 
dynam iczne iacio, to jes t „rzucać”, „m iotać” .

2 W ahrheil und M ethodc  cytuję w edług w ydania niem ieckiego z 1972 roku.
3 O ile mogłem stwierdzić, nie istnieje obszerniejsza monografia filozoficzna om aw ia

jąca historycznie czy system atycznie kategorię obiektyw ności. U R. A. Shw edera [1989 
s. 137] znalazłem inform ację o nie opublikowanym  m aszynopisie M. Friedm ana Scicnlific 
O bjeclivity in H istorical P erspectire.
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obiektyw nej decyzji (w ydania w yroku) o dosłow nie życiow ych konsek
w encjach.

Filozofia nowożytna podstawy poznania doszukiwała się już to w pod
m iocie, ju ż  to w przedm iocie. E pistem ologiczny sens obu kategorii jest 
d ialektycznie sprzężony: ani odw ołanie się do sam ego przedm iotu, ani 
odw ołanie do sam ego podm iotu nie zapew nia postulow anego ideału wie
dzy absolutnie obiektyw nej.

Im m anentystyczna teoria poznania [M. C zarnocka 1996b], od Karte- 
zjusza przez Locke'a, Hume'a, Kanta i Husserla, chce rozstrzygać główne 
swe problem y przez odw ołanie się do poznającego podm iotu, cogito, 
uznając go za punkt w yjścia i fundam ent poznania. P odm iot4 jest tu 
rozum iany jako autonom iczny, czysty rozum (czysta świadomość), nieza
leżny zarówno od innych czynników psychofizycznych (woli, em ocji), jak 
rów nież od czynników  zew nętrznych: biologicznej konstytucji człow ieka 
oraz kultury i społeczeństwa. Głównym  problem em  tego typu filozofowa
nia je s t zagadnienie transcendencji: poznaw czego do tarc ia  do transcen
dentnego świata, istniejącego niezależnie od podmiotu i poza podmiotem, 
a w ięc znalezienie ep istem ologicznego m ostu m iędzy podm iotem  a rze
czyw istością istn ie jącą  poza podm iotem .

D ziew iętnastow ieczny pozytyw izm  (A. C om te), kontynuując linię 
em piryzm u, upatruje podstaw ę (pozytyw nej) w iedzy naukow ej w przed
m iocie, a dokładniej: w intersubiektyw nych tw ierdzeniach o faktach. 
Podm iot uważa się tu za czynnik deform ujący obiektyw ny proces pozna
nia naukow ego. Em piriokrytycy (E. M ach, R. A venarius), w tradycji 
atom istycznego sensualizm u, usiłu ją w yw ieść obiektyw ną w iedzę z bez
pośrednich, nieredukow alnych, prostych elem entów  w rażeń zm ysłow ych. 
W XX w ieku skrajnie obiektyw istyczne stanow isko zajął logiczny pozy
tywizm  (logiczny em piryzm ), który szukał fundam entu w iedzy obiektyw 
nej w obserw acyjnych zdaniach protokolarnych, uważając je (R. Cam ap) 
za wierne odzwierciedlenie tego, co faktycznie dane. W yklucza on z poz
nania wszelkie m om enty podm iotowe, bo nie zapew niają intersubiektyw- 
nej kontroli jego wyników. Celem  nauki jest obraz św iata niezależny od 
psychofizycznej konsty tucji obserw atora. Podm iot odgryw a w yłącznie 
rolę „doskonałego autom atu m anipulującego sym bolam i językow ym i

4 Pom ijam  złożone kwestie substancjalistycznego czy funkcjonalistycznego sposobu 
rozum ienia podm iotu [M. Frank, G. Raulet, W. van R eijen 1988].
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w edług sztyw nych reguł ju ż  jakoś znanych, od podm iotu  n ieza leżnych” 
[M. C zarnocka 1996b s. 31]. N iezależnie od staw ianego im zarzutu idea- 
lizacji i upraszczania faktycznych procedur badaw czych w nauce pozyty
w istyczne koncepcje w iedzy prow adziły paradoksalnie, bo mim o zam iaru 
ugruntow ania w iedzy absolutnie obiektyw nej, do fenom enalizm u, subiek
tyw izm u i relatyw izm u.

Najnow sza filozofia nauki ponow nie odkryła antropom orficzny charak
ter w iedzy: podkreśla  zasadnicze, kreatyw ne znaczenie podm iotu  przy 
upraw ianiu nauki. W  sposób zbliżony do G adam erow skiej herm eneutyki 
tw ierdzi, że „nasze naukow e obrazy św iata nie są  obiektyw ne w sensie 
tradycyjnym , że prezen tu ją  św iat ze specyficznie ludzkiej perspektyw y, 
że ludzki sposób usytuowania się w rzeczywistości, biologiczne i kulturo
we dziedzictw o -  w arunku ją  naukę w sposób ep istem icznie istotny, że 
wobec tego św iat przedstaw iany  w w iedzy je st relacyjny, je s t konstruk- 
tem, w którym  m ają sw oje udziały  zarów no podm iot, jak  i św iat w sen
sie m etafizycznego ogółu by tów ” [M. C zarnocka 1996b s. 34].

Jeden z wielu problem ów w logice, teorii mnogości, podstawach m ate
m atyki, filozofii nauki, sem antyce i w filozofii ję zy k a  znajduje swój 
wyraz w pytaniu, czy epistem ologiczna obiektywność pewnej klasy twier
dzeń w ym aga onto log icznej ob iek tyw ności bytów , do których się one 
odnoszą. Teorie, które dają odpow iedź pozytywną, nazyw a się realistycz
nym i, negatyw ną -  antyrealistycznym i [D. Bell 1993 s. 311]. O statnio 
m iejscem  żyw ych dyskusji nad zagadnieniem  obiektyw ności stała się 
fizyka, zw łaszcza fizyka kw antow a, w zw iązku z dostrzeżeniem  roli 
czynnika podm iotow ego w procesie obserw acji, rozum ianej jako in terak
cja m iędzy obserw ującym  a obserw ow anym  przedm iotem  [A. Łukasik  
1996], O ile w cześniejsza (klasyczna) filozofia nauki, dla której głów ny
mi w artościam i w iedzy były obiektyw ność i intersubiektyw ność, broniła 
realizm u, dzisiaj p rzew aża stanow isko an tyrealistyczne, odm aw iające 
nauce m ożliw ości dostarczania absolutnie obiektyw nego, i w  tym  sensie 
realistycznego, obrazu m ikrośw iata. Postacią stanow iska obiektyw istycz- 
nego był w cześniej fizykalizm  logicznego em piryzm u, dzisiaj je s t nim  
naturalistyczne podejście filozofów  analitycznych, opow iadających się za 
epistem ologią znaturalizow aną lub deskrypcjonizm em  w etyce [S. J. W a
gner, R. W arner 1995].
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1. Pojęcie obiektywności i typy obiektywizmu

Etykietka „obiektyw izm u” i „obiektyw ności” służy m iędzy innymi do 
odróżnian ia poznania uw ażanego z pew nych pow odów  za szczególnie 
w artościow e od poznania nieobiektyw nego (subiektywnego), jako pozba
w ionego w artości poznaw czej. K ażda próba w yjaśn ien ia pojęcia obiek
tyw ności zakłada jego w stępne, intuicyjne rozum ienie. Nie istnieje żadna 
pow szechnie przyjęta definicja obiektyw ności ani „obiektyw ne” je j rozu
m ienie, które m ogłoby służyć jako  neu tra lna w yjściow a podstaw a dal
szych badań. W ielość stanow isk  w sporze o ob iektyw ność poznania, 
trudności zw iązane z je j defin ic ją  i eksp likacją , jak  rów nież niejasność 
staw ianych tu pytań i daw anych odpow iedzi m ają sw ą przyczynę między 
innymi w samym języku filozoficznym , którego główne pojęcia pozostają 
z w ielu pow odów  w ieloznaczne. S ilny kontekstualizm  (holizm ) języka 
filozoficznego spraw ia, że głów ne jego  kategorie, tw orząc siatkę pow ią
zanych ze sobą znaczeń, funkcjonują jako  pojęcia (ąuasi-) pierw otne, 
z trudem  poddające się ana liz ie5.

W  zależności od potrzeby i kontekstu obiektyw ność m oże funkcjono
w ać jako  pojęcie opisow e, w yjaśniające, w artościu jące (oceniające) lub 
norm atyw ne. W ielość in terpretacji, n ieostrość i n iejasność (m ętność) 
po jęcia obiektyw ności spraw ia, że jego  znaczenie nie daje się ustalić 
ogólnie w postaci na przykład „racjonalnej” rekonstrukcji jego (głębokie
go) sensu, leżącego jakoby u podstaw  w szystkich jego sposobów użycia. 
Jeżeli potraktow ać obiektyw ność jako  pojęcie analog iczne na sposób 
analogii atrybucji, powstaje pytanie o princeps analogatum . Każdy wybór
-  przypisujący obiektyw ność rzeczyw istości lub poznaniu , czynnościom  
poznaw czym  lub ich wytworom  -  jest opcją na rzecz określonego stano
w iska filozoficznego6.

Do głów nych typów  obiektyw izm u -  stanow iska (doktryny) podkreś
lającego ogólnie w ażność różnie rozum ianej i odnoszonej obiektyw ności
-  należy:

5 „Nie można wym agać defin iow ania w szystkiego [...] Tego, co proste, nie da się 
rozłożyć, a tego, co proste logicznie, nie da się w gruncie rzeczy zdefiniow ać" [G. Frege 
1977 s. 46],

6 Pom ijam  złożone zagadnienie analogicznego charakteru pojęć [J, M. B ocheński 
1993],
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(1) O biektyw izm  onto logiczny (realizm  m etafizyczny), p rzypisujący 
(postu latyw nie, naiw nie, krytycznie) realne istn ienie przedm iotom  i ich 
w łaściw ościom  poza św iadom ością podm iotu7; przeciw staw ia się w er
sjom  idealizm u, transcendentalizm u i indyw idualizm u [S. Lorenz, 
W. Schróder 1984].

(2) O biektywizm  epistem ologiczny (realizm  teoriopoznaw czy), głoszą
cy, przy jednym  ze sw ych ujęć, że m iarą w iarygodności poznania jest 
przedm iot, istn iejący n iezależn ie od podm iotu [J. de V ries 1976], oraz 
potrzebę neutralizow ania lub m inim alizow ania roli podm iotu i czynników 
podm iotow ych w poznaniu.

(3) O biektywizm  m etodologiczny (naukow y, m etodyczny), określający 
postawę badawczą w olną od uprzedzeń i/lub pogląd, że m iarą wiedzy jest 
postępow anie m etodyczne, gw arantujące intersubiektyw ność i epistem icz- 
ną pewność (epistem ic reliability) w iedzy [R. Boyd 1991 s. 350]; w m e
todologii nauk hum anistycznych przybiera on postać pytania o możliwość 
ich upraw iania na sposób nauk przyrodniczych; szczególnym  przypad 
kiem obiektyw izm u naukow ego je s t (naiw ny) obiektyw izm  scjentystycz- 
ny, w łaściw y np. pozytyw istycznem u kultow i „czystych” faktów , zdań 
bazow ych oraz przekonanie , że tylko zajęcie stanow iska „z zew nątrz” 
(spojrzenie z „perspektyw y B oga”) zapew nia „rzete lną” w iedzę8.

(4) Obiektywizm  aksjologiczny (wersja obiektywizm u ontologicznego), 
według którego w artości i normy (etyczne, estetyczne) istnieją rzeczyw iś
cie (obiektyw nie), zachow ując sw ą pow szechną w ażność n ieza leżn ie od 
poznających i oceniających je  osób oraz czasu i m iejsca ich w ypow iada
nia.

(5) Obiektywizm w teorii sztuki i literatury jako pogląd na tem at stylu 
(opisującego, referu jącego) tekstu literackiego.

7 „Pewna rzecz nie jest zależna w żadnym istotnym sensie od naszego um ysłu wtedy, 
gdy sposób, w jaki istnieje, nie zależy w żadnym  istotnym  sensie od naszych przekonań 
na jej temat lub od drogi, na jak ie j tw orzym y te p rzekonania” [S. Judycki 1995 s. 204],

8 W śród socjologizujących filozofów  nauki (J. H aberm as) znajdujem y pogląd, że 
obiektyw izm  naukow y rów nież kieruje się określonym  interesem . O biektyw ny charakter 
przypisują natom iast wiedzy naukowej ci metodolodzy, którzy opow iadają się za „natura- 
listycznym zw rotem ” w filozofii nauki.
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2. Obiektywizm epistemologiczny

Pojęcie epistem ologicznej obiektyw ności w iąże się z pojęciem  obiek
tyw ności ontologicznej (ontycznej) oraz k lasyczną koncepcją poznania 
i p raw dy9: pew ne poznanie je s t obiektyw ne, jeże li dotyczy św iata, ist
niejącego n iezależnie od naszej św iadom ości, i k tóry je s t taki, jak i jest, 
n iezależn ie od w szelkiej o nim  w iedzy, percepcji, konceptualizacji 
[D. Bell 1993]. O biektyw ność ep istem ologiczna przysługuje przede 
w szystkim  poznaniu rozum ianem u w ytw orow o, jako  w iedzy w postaci 
sensów  konkretnych napisów : tw ierdzeń, praw d i teorii naukow ych.

W śród bliskoznaczników  obiektyw izm u epistem ologicznego znajduje
my: em piryzm , reprezentacjonizm , deskryptywizm , racjonalizm  i fenome- 
nalizm . O biektyw izm ow i epistem ologicznem u przeciw staw ia się: subiek
tyw izm , psychologizm , solipsyzm , relatyw izm , perspektyw  izm, holizm, 
kontekstualizm , konw encjonalizm , instrum entalizm , koherentyzm , kon
struktyw izm  i agnostycyzm . W  najczęstszym  ze swych znaczeń obiekty
w izm  przeciw staw ia się subiektyw izm ow i. Od K artezjusza [Ch. Thiel 
1984] doszło do odw rócenia znaczenia term inu: „x je s t obiektyw ny”, 
który odtąd  znaczy: „x je st sposobem  św iadom ości” , to je s t zależy 
w sw ym  istnieniu od um ysłu.

W edług relatyw istów  kulturow ych [E. M okrzycki 1992] istnieje wiele 
systemowo uw arunkow anych i kulturowo zrelatyw izow anych pojęć obiek
tyw ności. R. Ingarden [1971] uważa, że istnieje tylko jedno  epistem olo- 
giczne pojęcie obiektywności wiedzy, w przeciw ieństw ie do wielu możli
wych znaczeń obiektyw ności on tyczne j10. Do po łączenia obu typów o- 
b iektyw ności (epistem ologicznej i on to log icznej) dochodzi wówczas, 
kiedy ostatecznych podstaw  obiektywności epistem ologicznej lub aksjolo

9 M. Hempoliński [1990 s. 9] wymienia między innymi następujące znamiona klasycz
nej koncepcji poznania i obiektyw ności: brak ostrego przeciw staw ienia podm iotu przed
miotowi poznania; uznanie faktu poznawania i poznawalności świata; przyjęcie absolutys- 
tycznego ideału poznania; traktowanie prawdy jako centralnej wartości poznawczej; podpo
rządkow anie epistem ologii ontologii.

10 Ingarden [1971 s. 476 n.] odróżnia następujące znaczenia term inu „obiektyw ność 
ontyczna”: radykalna, w osłabionym  sensie, w osłabionym  sensie zrelatyw izow ana na 
poznającego człowieka, obiektywność cech bytowo heteronomicznych, obiektywność tego, 
co przeszłe, obiektyw ność tego, co realnie m ożliw e, obiektyw ność przedm iotu heterono- 
micznego dającego się uchwycić intersubiektyw nie, „obiektyw ność” m onosubiektyw nych 
przedm iotów  bytow o heteronom icznych.
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gicznej szuka się w obiektyw ności on tologicznej, w iążąc ją  z realnie 
istniejącym  św iatem  obiektów: pew na w ypow iedź jest obiektyw na, kiedy 
jest praw dziwa, a je s t praw dziw a, gdy mówi coś o rzeczyw istym  świecie 
i je s t faktycznie tak, jak  m ówi.

Chociaż w in tencjach opisow a, kategoria  obiektyw ności epistem olo- 
gicznej funkcjonuje rów nież w artościu jąco  i norm atyw nie, a w dysku
sjach filozoficznych -  w obronie w łasnego stanow iska lub  przy dyskre
dytow aniu przeciw nego -  w ręcz ideologicznie. Polem iczne użycie kate
gorii obiektyw izm u w idoczne je st od chw ili je j po jaw ienia się u końca
XIX w ieku, kiedy nazyw ano tak pejoratyw nie em piriokrytycyzm  E. M a
cha, krytykując go za elim inow anie w poznaniu  poznającego podm iotu.

Z  obiektyw nością poznania rzecz m a się podobnie jak z jego racjonal
nością -  jedni cen ią ją , przeciw staw iając deform ującej poznanie subiek
tyw ności, inni kry tykują , w skazując na iluzyjność poznania w olnego od 
elem entów  subiektyw nych. D la jednych  poznanie obiektyw ne je st nie 
tylko możliwe, lecz stanowi podstaw ow ą wartość poznawczą, w artą samą 
w sobie realizow ania, dla innych obecność czynników  „podm iotow ych” 
jest w arunkiem  m ożliw ości poznania.

Spontaniczne zaufanie do obiektyw ności poznania m a sw ą rację w ro
zum ieniu poznania: że je s t ono z natury obiektyw ne, bo skierow ane na 
(intencjonalny) p rzedm iot. Z tej perspektyw y poznaw czy (rozum iany 
zwykle jako naukow y) postęp ludzkości polega m iędzy innym i na coraz 
bardziej zobiektyw izow anym , wolnym  od zakłócających czynników  pod
m iotowych, w idzeniu  św iata.

K ierunki pozytyw nie w artościu jące obiektyw ność łączą  ją  chętnie 
z prawdą: to, co gw arantuje praw dziw ość tw ierdzeń, zapew nia też ich 
obiektyw ność, i vice versa. Z arejestru jm y jednak  dla porządku istnienie 
zwrotu „prawda subiektyw na”. Problem  polega na tym, czy rzeczyw iście 
obiektyw ność poznania łączy się autom atycznie ze jego  praw dziw ością.

P roblem  obiek tyw ności w iedzy dotyczy m iędzy innym i jego  genezy, 
źródeł, ostatecznych podstaw  i kryteriów. Kryterialna (zwłaszcza intuicyj
na) operatyw ność po jęcia  obiektyw ności w postaci żądania, by każde 
poznanie (naukow e, filozoficzne, teologiczne) było obiektyw ne, jest sła
ba: niełatw o podać efektyw ne k ry teria odróżnian ia w poznaniu  tego, co 
obiektyw ne, to je s t tego, co dane od strony przedm iotu , od tego, co 
subiektyw ne, to je s t tego, co podm iot ze swej strony w nosi w w idzenie 
przedmiotu. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy przyjąć hasło (filozoficznej 
herm eneutyki) o ścisłym  zw iązku m iędzy poznaniem  i językiem , to jest 
tezę, że rzeczywistość dana jest człowiekowi tylko w postaci ujęzykowio-
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nej (relatywizm  językow y). Problemy nasuwa obiektywny charakter prze
konań, które są rów nież subiektywnym i stanam i podm iotu, chociaż mogą 
być po uzasadnieniu  traktow ane jako obiektyw ne w sensie episteme.

O dróżnienie w poznaniu tego, co obiektyw ne i subiektyw ne, kom pli
kuje się dodatkowo przy antyfundam entalistycznej, dziś częstej, koncepcji 
w iedzy. Pogląd, że każda postaw a fundam entalistyczna jest subiektywna, 
zw iązany je s t z odw róceniem  sensów: obiektyw izm em  je st jednakow o 
silne rozpatryw anie każdej m ożliw ości, subiektyw izm em  -  każde mocne 
w ypow iadanie poglądów . N otoryczna w ieloznaczność term inów  „obiek
tyw ny” i „subiek tyw ny” w kontekście w spółczesnych dyskusji epistemo- 
log icznych (prow adzonych pod hasłam i in tem alizm u i eksternalizm u, 
justy fikacjon izm u, koherentyzm u i reliabilizm u) zm usza do ostrożnego 
ich uży w an ia11.

Przez obiektyw izm  epistem ologiczny i/lub obiektyw ność wiedzy rozu
mie się (nie zaw sze rozłącznie):

(1) W łaściw ość poznania w postaci sw oistego, w łaśnie obiektywnego 
stosunku m iędzy poznającym  podm iotem  i poznaw anym  przedm iotem . 
K artezjańsk i (i K antow ski) problem  transcendencji poznania polega na 
pytaniu o istnienie transcendentnego w zględem  św iadom ości przedm iotu 
o raz o m ożliw ości w yjścia w akcie poznan ia poza św iadom ość i akty 
poznaw cze. Poznanie przedm iotow e (obiektyw ne) po lega na zgodności 
wiedzy z rzeczyw istością sam ą w sobie, niezależną w istnieniu od pozna
jącego  podm iotu.

(2) W iedzę szczególnie w artościow ą, bo praw dziw ą, uzasadnioną, 
pew ną, naukow ą, to je s t uzyskiw aną m etodam i naukow ym i12.

(3) W iedzę em piryczną (obserwacyjną), to jest kontrolow aną za pomo
cą  zm ysłów  i/lub w olną od w artościow ania. Em piryzm  w prow adził poję
cie poznania i praw dy wolne od w artościow ania (naukow e), wyznaczając 
nauce badanie zew nętrznego w zględem  człow ieka św iata. W  w ypadku 
obserw acji je j obiektyw ność m ają zapew niać u jęcia ilościow e (liczenie 
i pom iar), uw ażane za bardziej obiektyw ne od jakościow ych.

11 „Obiektywny” i „subiektywny” „są strasznymi słowami i każdy, kto ma pokusę ich 
użycia, pow inien się od tego pow strzym ać, pytając sam siebie, co rzeczyw iście ma na 
m yśli i czy w ogóle ma coś na m yśli” [A. W. Sparkes 1991 s. 212],

1 „R zetelność naukow a, naukow a obiektyw ność i naukow a bezstronność są  tak  ze 
sobą związane, że kto jest naukowo rzetelny, musi być naukowy, obiektywny, bezstronny 
w sensie węższym  (na przykład bezstronność arbitra rozpatrującego spraw ę sine ira el 
studio, AB), bezstronny zaś w sensie szerszym  (na przykład bezstronność obserw atora, 
AB) tylko tam, gdzie nie koliduje to z obiektyw nością” [T. C zeżow ski 1958 s. 307],
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(4) W iedzę w ażną pow szechnie, to jest dostępną dla w szystk ich  poz
nających kwalifikowanych podmiotów. Sądy obiektywne to sądy przyjm o
wane pow szechnie.

(5) Tradycyjny ideał bezinteresow nego, niezaangażow anego, bezstron
nego poszukiw ania praw dy z pozycji zew nętrznego, bezstronnego obser
watora. Także brak tendencyjności: człow iek postępujący obiektyw nie to 
taki, który nie kieruje się em ocjam i, osobistym i preferencjam i lub kapry
sami. Hasło „bądź obiektyw ny!” znaczy: „staraj się poznać rzeczy takimi, 
jakim i one są, a nie jak im i chciałbyś, aby by ły !”

(6) Postulat poznania bezosobow ego przez elim inację i/lub neutraliza
cję tego w szystkiego, co podm iot ze swej strony m oże w nosić w w idze
nie przedm iotu. O biek tyw izacja  w ypow iedzi po lega na un iezależn ien iu  
jej treści od w ypow iadającej ją  osoby (autora) oraz czasu i m iejsca w y
pow iedzenia.

(7) W ym óg (pozytyw istyczny) wiedzy intersubiektyw nej (a w ięc spo
łecznej) w dw ojakim  znaczeniu: sensow ności i spraw dzalności (kontroli 
między innym i dzięki pow tarzalności obserw acji i eksperym entów) w ypo
w iadanych tw ierdzeń.

(8) P ostu la t w iedzy bezzałożeniow ej w postaci je j w olności od e le 
mentów teoretycznych. M oże przybrać postać postulatu a-teoretycznego, 
wolnego od elem entów  in terpretu jących  opisu z jaw isk 13. W  nauce, 
w myśl pozytyw istycznego jej ideału, bezzaiożeniow ość w iedzy naukowej 
zapew nia stosow anie ob iek tyw izujących , jak  w ierzono, m etod i technik  
naukow ego badania.

(9) Postaw ę kry tyczną (racjonalną) i zreflektow aną, jak  na przykład  
poznanie spełniające w arunki krytycznej dyskusji (K. R. Popper).

3. Pytania pod adresem obiektywności poznania

Pod adresem  obiektyw ności epistem ologicznej m ożna postaw ić nastę
pujące, w zajem nie uw arunkow ane, pytania:

(1) Czym  je st (ti estin) obiektyw ność poznania i jak  należy ją  okreś
lać i w yjaśniać?

13 W filozofii przykładem wiązania obiektywności z opisem jest deskryptywna metafi
zyka P . Strawsona.
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(2) N a czym  polega poznaw cza w artość obiektyw ności? to  jest, d la
czego należy zabiegać o w iedzę obiektyw ną? Czy obiektyw ność jest 
w artością (cechą? zbiorem  cech?) poznaw czą cenną sam ą w sobie, czy 
pożądaną instrum entaln ie dla innych celów ?

(3) Jak zapew nić operacyjność i kryterialność pojęciu obiektywności? 
Jakie w arunki (konieczne lub w ystarczające) m usi spełniać w iedza, by 
m ożna ją  było uznać za ob iek tyw ną?14 Jakie w arunki i ile warunków 
musi być spełnionych od strony podmiotu (a parte subiecti), a jakie i ile 
od strony przedm iotu  (a parte  re i)?

(4) Czy istn ieją  ogólne reguły obiektyw ności, które pow inny być 
spełnione przez każdy typ wiedzy, by m ożna ją  było uznać za obiektyw
ną? Czy istnieje w ięc obiektyw ność w ogóle, czy też należy ją  różnico
wać („szufladkow ać”) odpow iednio  do dziedziny poznania: np. nauk 
przyrodniczych, hum anistycznych, filozofii, teologii, sztuki, literatury 
itp.?

(5) O jak i podm iot poznania obiektyw nego chodzi? jednostkow y u- 
mysł ludzki? podm iot ponadhistoryczny, idealny, transcendentalny, abso
lutny, boski?

(6) Na jakim  poziom ie poznania pojaw ia się obiektywność? Czy nale
ży ją  przypisać ogólnie poznaniu (osąd o naturze poznania), czy też tylko 
poszczególnym  jego  elem entom : w rażen iom 15, spostrzeżeniom , poję
ciom , sądom  (przedstaw ieniom , przekonaniom , tw ierdzeniom , zdaniom), 
praw om  i teoriom  naukow ym , norm om , ocenom , w artościom , zasadom 
m oralnym ?

(7) Jeżeli przyjąć, że obiektywność jest cechą (zbiorem cech), powsta
je pytanie, czy przysługuje ona przede w szystkim  podm iotowi, poznawa
niu, czy jego przedm iotom ? w szczególności czy obiektyw ność (obiekty
wizm) dotyczy przedm iotów , niezależnych w swym istnieniu od człowie
ka, czy też wiedzy o nich? Z  tego, że coś istnieje obiektyw nie, nie musi 
w ynikać, że je s t ono obiektyw nie poznaw alne.

(8) O biektyw ność je st cechą p rostą  czy złożoną, stopniow alną czy 
n iestopn iow alną?16

14 Na przykład w postaci w arunku jasności w ypow iedzi.
15 Jeżeli przyjąć klasycznie, że (pełne) poznanie wyraża się w sądach, nie spojęciowa- 

ne w rażenia zm ysłow e, chociaż obiektyw ne, nie są jeszcze poznaniem /w iedzą.
16 Th. Nagel [1995] przyjm uje istnienie wielu punktów  w idzenia (i rozw iązyw ania) 

pew nego problem u, rozciągających się na skali subiektyw ne-obiektyw ne.
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(9) Czy obiektyw ność przysługuje czynnościom  (procesom ) poznaw 
czym  (aktom  p o zn an ia17, treści aktów  m entalnych , stanom  m entalnym ), 
czy ich w ytw orom , to je s t w iedzy?18 Co je s t je j nośnikiem : w ypow iedzi 
językowe (zdania, nazwy), ich znaczenia (sądy, pojęcia) czy sama rzeczy
w istość (fakty, stany rzeczy, zjaw iska, zdarzenia, procesy)?

(10) Czy ob iektyw na ocena w iedzy je s t zdarzeniem  jednorazow ym , 
czy -  w m iarę dochodzenia now ych argum entów  (evidence) -  procesem ?

(11) Czy am biw alencja kategorii obiektyw ności należy do je j natury, 
skoro na przykład zdaniem niektórych filozofów  (H.-G. Gadam er) pozna
nie obiektyw izujące w sferze ludzkiej je s t czym ś złym , bo uprzedm ioto
wiającym i stąd zniekształcającym  w iedzę o człowieku? Przejawem  am bi
w alentnego charakteru  kategorii ob iek tyw ności je s t z jednej strony po 
gląd, że poznanie obiektyw ne w ym aga dystansu, z drugiej teza przeciw 
na, że w ym aga ono nie zapośredniczonego „przylgnięcia” do przedm iotu 
(teza o poznaniu bezpośrednim ).

(12) Pytanie nieco przekorne: Czy szczytem  obiektyw ności nie jest 
w łaśnie poznanie subiektyw izujące, uw zględniające „obiek tyw ny” fakt 
uw ikłania poznania w m om enty subiektyw ne?

4. Problem osi poznawczej podmiot-przedmiot

N aturalną postaw ą człow ieka je s t „ob iek tyw istyczne” zaufanie do 
w łasnych m ożliw ości poznaw czych oraz przekonanie o obiektyw nym  
(realnym ) istn ieniu  św iata i m ożliw ości poznaw czego, obiektyw nego 
z nim  kontaktu. W ątpliw ości pow stają  z chw ilą dostrzeżenia błędu i fał
szu (chodzi o znane zarzuty sceptyków ). W yw ołu ją one u człow ieka 
poczucie dystansu i refleksję, p row adzącą do dostrzeżenia istn ien ia osi 
poznaw czej podm io t-p rzedm io t. P roblem  relacji m iędzy podm iotem  
i przedm iotem , centralny dla kartezjańskiej tradycji epistem ologii, respek
tującej dystynkcję m iędzy res cogitans  i res extensa  (jej w ersją  jest

Konkretne akty poznawcze są  subiektyw ne w tym sensie, że są one zawsze aktami 
pew nego podm iotu.

18 W edług R. Ingardena [1971 s. 487 n.] w wypadku „obiektywności” epistemologicz- 
nej chodzi o „dwojakiego rodzaju przedmioty: albo o operacje poznawcze, albo o wytwory 
poznaw cze” .
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modna dzisiaj problem atyka mind-body), w iąże się z zajęciem  stanowiska 
w sporze m iędzy realizm em  i idealizm em  epistem ologicznym  [J. M ittel- 
straB 1980 s. 575],

W  dyskusji m iędzy pozytyw istycznym  (scjentystycznym ) i herm eneu- 
tycznym  pojęciem  obiektyw ności chodzi o dwie różne koncepcje pozna
nia. Zarówno obiektywiści, jak  i subiektywiści w ychodzą od faktu istnie
nia osi poznawczej, od przekonania, że między podm iotem  i przedmiotem 
zachodzi ontyczna różnica, k tórą w ypełnia akt poznania. Scjentystyczny 
obiektywista uważa, że dystans między podm iotem  i przedm iotem  można 
przekroczyć dzięki ścisłemu postępowaniu m etodycznem u, relatywista, że 
jesteśm y skazani na pluralizm  niewspółm iernych gier językow ych. M eto
dolog pozytyw istyczny w ierzy, że m ożliw e je s t zneutralizow ane ujęcie 
przedm iotu takim , jak i jest, w sposób wolny od deform ującej ingerencji 
ze strony podm iotu, epistem olog relatyw izujący, że skazani jesteśm y na 
koegzystencję w ielu n iew spółm iernych ze sobą pojęciow ych  „św iatów ”. 
Radykalne rozdzielanie podmiotu i przedmiotu, „czystego” rozum u z jed
nej strony i „przedmiotu w sobie” z drugiej, dobrze odpow iada nowożyt
nej koncepcji nauki, by w im ię obiektyw izacji poznan ia dom agać się 
radykalnego odrzucenia w szystkich podm iotow ych m om entów  poznania, 
w łaśnie jako  n ienaukow ych19.

Istnienie w akcie poznania dw u sfer: subiektyw nej i obiektyw nej, 
u jaw nia specjalny akt refleksji -  in actu signato  -  nad poznaniem . W 
norm alnych -  in actu exercito -  skierow anych na rzecz aktach poznania 
rozdw ojenie to je s t n ieobecne [W. Chudy 1996b]. P roblem  osi poznaw 
czej podm io t-p rzedm io t zyskał na ak tualności z chw ilą dostrzeżenia 
i uznania sw oistości poznania hum anistycznego. O kazało się, że dystyn
kcja ta nie ujm uje sytuacji poznaw czej w naukach hum anistycznych, 
w których nie obow iązuje obiektyw izm  charakterystyczny dla nauk przy
rodniczych, polegający na skrajnym  separow aniu czynników  podm ioto
w ych i przedm iotow ych.

R ozróżnienie podm io t-p rzedm io t jako  oczyw iste trak tu ją  J. Locke, 
G. B erkeley, D. H um e, G. W. Leibniz, szkoła w olffiańska, zw łaszcza 
I. K ant. M uszą oni w yjaśnić, jak  w tej sytuacji m ożliw e je s t poznanie. 
M. A. K rąpiec [1981 s. 69 n.; 1978 s. 31-33] dostrzega w dziejach filo
zofii cztery stanowiska, różniące się akcentowaniem jednego z czynników 
osi poznawczej podm iot-przedm iot: obiektywizm  filozofii grecko-chrześ-

19 „A bsolutna ścisłość i pew ność nauki jest scjentystycznym  m item ” [M. Przełęcki 
1996b s. 30],
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cijańskiej, subiektyw izm  kartezjańsko-kantow ski, idealny subiektyw izm  
heglow sko-husserlow ski i subiektyw istyczny egzystencja lizm  Sartre'a. 
Sam zajm uje stanow isko realistyczne, zgodne z tradycją  arystotelesow - 
sko-tom istyczną, opow iadając się za intencjonalną tożsam ością podm iotu 
i przedm iotu w akcie poznania.

K rytyczni w obec ob iek tyw istycznej, opartej na dychotom ii pod- 
m io t-p rzedm io t koncepcji poznania, k tó rą  J. D ew ey nazw ał specta tor  
theory o f  knowledge, W. V. O. Quine copy theory o f  language, a R. Ror- 
ty m etaforą um ysłu jako  lu stra20, pozosta ją  dziś filozofow ie zaliczani 
do egzystencjalizm u i postm odernizm u. Ich sprzeciw  wywołuje kartezjań- 
skie u jm ow anie podm iotow ości jako  absolutnej, punktow ej i czystej 
świadomości (detronizacja podm iotowości). N awiązując do Heideggerow- 
skiej krytyki poznan ia jako  reprezen tow ania [M. H eidegger 1994a], od 
rzucają, jak  uw ażają, naiw ne pojm ow anie podm iotu  jako  „czystego” 
obserwatora, stojącego wobec (re-) prezentowanej poprzez zmysły rzeczy
w istości, um ysłu ludzkiego jako  rezerw uaru  obiektyw nych idei21 oraz 
poznania jako odbicia i reprezentow ania istniejącej a parte rei rzeczyw is
tości [R. Rorty 1994]. K rytykują jako obiektyw istyczny przesąd (objecti- 
vist bias) p rzekonanie, że to, co podm iotow e, m usi być subiektyw ne 
w sensie: dow olne, n ieuzasadnione. R ela tyw ista  n ie  m usi być subiekty- 
w istą, a sub iek tyw ista  nie m usi być rela tyw istą  (R. Rorty).

F ilozofow ie postpragm atyczni dom agają się w yjścia „poza” (beyond) 
opozycyjne m yślenie w kategoriach obiektyw izm u i subiektyw izm u oraz 
dychotom ię res ex ten sa -res  cogitans, poniew aż un iem ożliw iają one, 
w edług nich, praw idłow e sform ułow anie i rozw iązanie w ielu au ten tycz
nych problem ów  epistem ologicznych. P rzekonani, że leżąca u podstaw  
filozofii nowożytnej epistem ologiczna teza o opozycji między podm iotem  
i przedm iotem  je s t b łędna22, odrzucają rów nież zw iązaną z n ią  koncep
cję obiektyw izm u: w iarę w istnienie autonom icznego, niezależnego pod 
miotu i obiektyw nego św iata sam ego w sobie, czekającego  poniekąd na 
poznający podm iot, by mu się ukazać i pozw olić na utw orzenie m ental

20 „Pragm atyzm  zaw sze sprzeciw iał się m itowi um ystu ludzkiego jako  pryw atnego 
m uzeum, gdzie w gablotach znajdują się znaczenia stów , które człow iek rozum ie” 
[J. P. Murphy 1990 s. 80], W zbliżonym sensie K. R. Popper [1992 s. 87 n.] mówi o „ku
błowej teorii um ysłu”.

21 Problem em  m entalnych reprezentacji zajm uje się kognityw istyczny nurt badań.
22 „O pozycja dychotom iczna, dw ubiegunow ość relacji przedm iot -  podm iot, ich 

całkow ita n iezależność jes t kolejnym  przesądem , który w ykorzeniają teorie poznania już  
od czasów  K anta, popadając jednak  przy tym w idealizm " [M. Czarnocka 1996b s. 34],
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nej o nim  reprezentacji. W ybór nie jest między subiektywizmem i obiek
tyw izm em , lecz m iędzy pew ną skalą sytuacji rozciągających się na osi 
sub iek tyw ny-obiektyw ny. Poznając, nie mamy nigdy do czynienia z „o- 
biektyw nym i prawdam i i rzeczyw istościam i”, lecz z idealizującym i inter
pretacjam i i tw órczym i gram i językow ym i. Pogląd, że w szelka w iedza 
przesycona jest teorią, że między obserw acją i teorią zachodzi wzajemna 
zależność, łączy dzisiaj tak różne kierunki, jak  krytyczny racjonalizm  
i poststrukturalizm . D ialektyka pojęcia obiektyw ności, zdaniem  filozofów 
postanalitycznych , po lega m iędzy innym i na tym, że w koszta i zyski 
poznania należy w liczyć obecność m om entów  subiektyw nych. Dopiero 
ich w kalkulow anie czyni naszą w iedzę autentycznie „obiektyw ną”.

5. Filozoficzna hermeneutyka jako teoria poznania

Filozoficzną herm eneutykę m ożna rozum ieć jako w stępny etap filozo
fowania, wyróżnioną dziedzinę filozofii lub -  jak chce Hans-Georg Gada- 
m er -  filozofię po prostu, która wysuwając pretensje do ogólnej ważnoś
ci, jest zainteresowana między innymi opisem i w yjaśnieniem  (rozumieją
cego) sposobu bycia człow ieka w świecie. Na użytek obecnych rozważań 
traktuję j ą  jako  teorię poznania/rozum ienia zain teresow aną sposobem  
dośw iadczania św iata przez człow ieka. Rozum ienie, zasadnicza kategoria 
filozoficznej herm eneutyki, funkcjonuje w tekstach G adam era niekiedy 
uniw ersaln ie jako poznanie sim pliciter, niekiedy jako  szczególna jego 
postać. E pistem ologicznem u pojm ow aniu rozum ienia nie przeszkadza 
fakt, że G adam er, interpretu jąc selektyw nie m yśl M. H eideggera, p rzej
muje jego określenie herm eneutyki jako ontologii rozum ienia i interpre
tacji, stawiając sobie za cel ujawnienie ontologicznych podstaw poznania/ 
rozum ienia.

C hociaż zam iarem  G adam era [1972 s. 229] je s t przezw yciężenie 
(U berw indung ) tradycyjnej problem atyki epistem ologicznej, na potrakto
wanie filozoficznej herm eneutyki jako  teorii poznania pozw ala fakt, że 
kontynuując n iem iecką tradycję filozofow ania, pyta on, podobnie jak 
wcześniej K artezjusz i Kant, o warunki m ożliw ości poznania/rozum ienia. 
Nie kontynuuje jednak  ep istem ologii ośw ieceniow ej, nastaw ionej na 
ostateczne i apodyktyczne fundowanie ludzkiej wiedzy. R adykalnie anty- 
fundam entalistyczny, je s t krytyczny wobec kartezjańskiego dziedzictw a
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now ożytnej filozo fii23 i nie przyjm uje żadnych n ieobala lnych  podstaw
• 2 4poznania .

E pistem ologiczne poglądy G adam era nie stanow ią dopracow anej 
w szczegółach teorii poznania. Szereg jego  sform ułow ań w m aterii pod
miotu i przedm iotu poznania je s t n ie jasnych, dyskusyjnych, n iekiedy 
antynom ialnych, dom aga się w ięc w yjaśnienia i dopracow ania. N ie p rze
sądzam, czy w idzenie filozoficznej herm eneutyki jako teorii poznania jest 
jedynie m ożliw e ani czy w yczerpuje bogactw o je j w ątków . U w ażam  
jednak, że jest ono zasadne i, co w ięcej, w ażne d la zrozum ienia stano
wiska filozoficznej herm eneutyki wobec problem u obiektywności. N iektó
re z tez G adam era nie rob ią już  dziś w rażenia szczególnie oryginalnych. 
N ależy jednak  pam iętać, że od czasu opublikow ania P raw dy i m etody  
(1960) m inęło praw ie czterdzieści la t i w iele now atorsko brzm iących 
wówczas tez, zw łaszcza na gruncie niem ieckim , przysw oiły  sobie inne 
kierunki filozoficzne.

N ależy rów nież pam iętać o zadaniach, jak ie  G adam er staw ia swej 
filozoficznej hermeneutyce: nie ma ona jak herm eneutyka m etodologiczna 
dostarczać praktycznych reguł rozum ienia ani technicznych  narzędzi 
rozw iązyw ania m erytorycznych problem ów filozoficznych, lecz ujawniać 
założenia (przedsądy, Vorurteil) leżące u podstaw  staw ianych przez filo 
zofię pytań  i daw anych odpow iedzi. Zam iarem  G adam era je s t w ypraco
wanie takiej teorii i koncepcji poznania, która nie byłaby tylko dopaso
w ana do poznania przyrodoznaw czego, lecz ob ję ła  w szystk ie typy ludz
kiego poznania, przede w szystk im  poznanie św iata kultury, istn iejącego 
inaczej niż św iat przyrody, bo kreow anego przez człow ieka i w spółkon- 
stytuowanego w aktach poznania. Przekonany, że istnieje wym iar dośw ia
dczenia bardziej podstaw owy niż doświadczenie naukowe i obiektywność 
uzyskiw ana m etodam i naukow ym i, G adam er chce dopasow ać pojęcie 
obiektywności do św iata życia (Lebenswelt), gdzie obowiązuje inne poję
cie poznania n iż  w naukach  przyrodniczych.

Celem  herm eneutycznej teorii poznania je s t opisanie i w yjaśnienie 
założeń procesów  poznaw czych, tak jak  one rzeczyw iście przebiegają.

23 Chodzi zw łaszcza o tak zw anych filozofów  postm odernistycznych. Na G adam era 
pow ołują się chętnie pragm atyzujący i antyfundam entalistycznie nastaw ieni filozofow ie 
amerykańscy, jak R. Bernstein i R. Rorty, zwolennicy filozofowania wychodzącego „poza” 
klasyczne dem arkacje i opozycje.

24 Osobnego rozważenia wymaga pytanie, w jakim  stopniu fundam entalizm  lub anty- 
fundam entalizm  w iąże się z obiektyw izm em  lub subiektyw izm em .
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O znacza to docenienie epistem ologicznego  znaczenia h isto rii i badań 
histo rycznych , zw łaszcza nad przem ianam i sensów  pojęć filozoficznych 
(B egriffsgesch ich te). Podejście G adam era jest zbieżne z intencjam i Th. 
K uhna w filozofii nauki, który w im ię w ierności tem u, co rzeczyw iście 
rob ią  naukow cy, kiedy upraw ia ją naukę, poszerza tradycyjną, statyczną 
w izji nauki o jej w ym iar h istoryczny.

P rzeprow adzony przez G adam era ontologiczny zw rot herm eneutyki 
(on to log izacja herm eneutyki) polega na osadzeniu poznania/rozum ienia 
w bycie ludzkim . Chęć ustalenia ontologicznych podstaw  poznania/rozu
m ienia, zw łaszcza ujawnienie założeń „technicznego pojęcia nauki i poz
nania naukow ego”25, czyni z herm eneutyki on tologiczną teorię rozum ie
nia. O ntologizacja i zarazem uniwersał izacja herm eneutyki była w rozwo
ju  herm eneutyki krokiem  poniekąd naturalnym  i koniecznym , jeśli przy
jąć , że u podstaw  rozw iązań m etodologicznych i epistem ologicznych 
znajdują się ontologiczne. Pozw ala to rozum ieć filozoficzną herm eneuty
kę jako teorię poznania w sensie metafizyki poznania lub metafizykującej 
teorii poznania.

Poddając radykalnej krytyce obiektyw istyczne pojęcie rzeczyw istości, 
człow ieka, poznania, praw dy, dośw iadczenia, G adam er -  celem  oddania 
spraw iedliw ości faktycznej „naturze” poznania/rozum ienia -  uchyla za 
H eideggerem  granicę m iędzy on to log ią  i ep istem ologią , bytem  i m yśle
niem , rzeczyw istością i je j poznaniem , rzeczą i słow em , „podm iotem ” 
i „przedm iotem ”26 oraz odrzuca przeciw staw ienia obiektyw izm u i subie
ktyw izm u, absolutyzm u (fundam entalizm u) i relatyw izm u. Przejaw em  
antydem arkacjonistycznej postaw y G adam era jest rów nież nierespektowa- 
nie stopni poznania i języka (przedm iotowego i m etajęzyka), czego wyra
zem jest na przykład traktow anie rozum ienia rów nocześnie jako sposobu 
istn ien ia człow ieka i sposobu poznania. D la filozoficznej herm eneutyki 
nie istnieje żadna m etaherm eneutyka, gdyż je s t ona równocześnie własną 
m etateorią. U niw ersalny w ym iar filozoficznej herm eneutyki po lega na 
tym, że ujaw nia ona dziejow ość i językow ość jako  uniw ersalny aspekt

5 Broniąc Lcbensw elt przed W ell der W issenschaft, Gadamer operuje pozytyw istycz
nym obrazem  nauki, dla którego trudno dzisiaj znaleźć zw olenników .

26 Ponieważ terminy „podm iot” i „przedm iot” są poniekąd obce tradycji filozoficznej 
hermeneutyki, powinno się je w hermeneutyce umieszczać w cudzysłowie, jak  zresztą sam 
Gadam er niekiedy to czyni przy dyskusji na przykład nad sw oistością poznania hum anis
tycznego.
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każdego rozum ienia i sposobu poznania. Poznanie przyrodoznaw cze, jak  
pokazuje G adam er [1972 s. 245], je s t odm ianą rozum ienia.

6. Hermeneutyczne pojęcie poznania, prawdy i doświadczenia

W filozoficznej herm eneutyce G adam era ośw ieceniow e (pozy tyw is
tyczne, scjentystyczne) po jęcia poznania, praw dy, p rzedsądów , dziejów , 
tradycji, dośw iadczenia i ję zy k a  -  poddane radykalnej k rytyce -  naby
w ają now ego znaczenia.

(1) Poznanie. G łów nym  problem em  filozoficznej herm eneutyki jest 
kw estia stosunku m iędzy p raw dą i m etodycznym  poznaniem  nauko
wym 27. G adam er pokazuje obecność tej sam ej ontycznej struktury rozu
m ienia w postaci dziejow ości, językow ości, przedsądow ości i kolistości 
w każdym  typie poznania/rozum ienia. Chce w ten sposób przerzucić 
pomost między filozofią i nauką, naukam i przyrodniczym i i hum anistycz
nym i. K rytykuje pozytyw istyczne zaw ężanie poznan ia  do poznania nau 
kow ego za jego  nieprzydatność przy rozum ieniu  św iata życia (L eb en s- 
welt): człow ieka, społeczeństw a, kultury , dziejów . O biek tyw izu jące 
(uprzedm iotow iające) poznanie naukow e nie tylko nie je s t jedynym  ty 
pem poznania, lecz w dziedzinie hum anistyki zubożającym , bo redukują
cym ca łą rzeczyw istość do sposobu istn ien ia przedm iotów  badanych 
przez nauki przyrodnicze.

G adam er nie p rzeciw staw ia sobie, jak  się n iekiedy błędnie uw aża, 
prawdy i metody, lecz chce, by prawdę pojmować szerzej niż uzyskiw aną 
m etodą nauk przyrodniczych. A rgum entem  za koniecznością poszerzenia 
granic poznania i prawdy jest istnienie aspektów świata („przedm iotów ”), 
nie dających się poznać „uprzedm iotow iająco” za pom ocą m etody nauko
wej. Istnieje w ym iar dośw iadczenia bardziej podstaw ow y niż naukow y. 
„Świat ludzki” (Lebensw elt) jest „dany” inaczej niż świat przyrody, gdyż 
poniekąd (współ-) konstytuow any w aktach poznania i zależny w swym 
istnieniu od człowieka. Poznając go, człow iek poznaje ostatecznie sam e
go siebie (G. V ico).

27 Stąd tytuł podstaw ow ego dzieła G adam era: P raw da i m etoda.
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Dla G adam era problem  rozum ienia nie jest problem em  m etodologicz
nym , lecz ontologicznym . Rozum ienie nie jest gorszym rodzajem  pozna
nia, lecz pierwotną form ą bycia człowieka w świecie. Ontologiczny zwrot 
herm eneutyki polega na podkreśleniu, że poznanie/rozum ienie, jako  spo
sób istnienia człowieka, ma charakter istotnie dziejowy i językowy. Zwo
lennicy ahistorycznej koncepcji poznan ia i praw dy m ylą się istotnie co 
do natury prawdy i natury bycia człow ieka w świecie: rozum ienie doko
nuje się zaw sze w czasie i poprzez język. W  sposób przypom inający 
poniekąd pogląd (klasycznej) m etafizyki o transcendentalnym  stosunku 
między bytem i praw dą Gadam er [1972 s. 434] stwierdza: „poznanie jest 
m om entem  sam ego bytu, a nie na pierw szym  m iejscu zachow aniem  się 
podm iotu. Takie um ieszczenie poznania w bycie je s t założeniem  myśli 
starożytnej i średniow iecznej. To, co istn ieje, je s t z istoty praw dziw e”.

D la filozoficznej herm eneutyki dw om a zasadniczym i m om entam i 
poznania/rozum ienia są jego  dziejow ość i językow ość. Poznania nie 
m ożna pojm ow ać dogm atycznie, jak  w cześniejsza herm eneutyka, jako 
ujęcie tego, co bezpośrednio dane (za pom ocą intuicji, spostrzeżeń zmys
łow ych, zdań spostrzeżeniow ych), poniew aż je st ono isto tn ie dziejowe 
i językow e, ko liste, zin terpretow ane, założeniow e (przedsądow e), jest 
d ialektyką pytań i odpow iedzi. Czynniki te są „obiektyw ne” o tyle, o ile 
nie pod legają w ładzy podm iotu, gdyż to on raczej znajduje się w ich 
władaniu. Człowiek nie potrafi zrozumieć tego, co „m ówią” „rzeczy same 
w sobie”, jeżeli nie uśw iadom i sobie, że ich znaczenie w ykracza poza 
daną czysto obiektyw nie (a parte  rei) rzeczyw istość, dochodząc do skut
ku jako historyczne „zdarzenie” rozum ienia. Nie potrafi pojąć siebie jako 
„podm iot”, jeże li nie uśw iadom i sobie, jak  dalece ksz tałtu ją  go dzieje 
i tradycja. W łaśnie fakt, że (ontologicznie) poznanie/rozum ienie (i praw
da) jest pierw otnie m om entem  sam ego bytu, oddziaływ aniem  (odsłania
niem  się) sam ej rzeczy, a dopiero w tórnie (ep istem ologicznie) poznaw 
czym zachow aniem  podm iotu, każe rozum ienie uważać nie tyle za czyn
ność podm iotu, ile za „zdarzen ie” (E reign is), coś, co się człow iekowi 
przydarza, dokonując się poniekąd poza nim  sam ym , w czym  ma on 
tylko udział.

Podkreślenie pozytyw nego poznaw czego znaczenia dziejow ości wiąże 
się z rehabilitacją  odrzucanych przez O św iecenie kategorii: tradycji, 
przedsądu, kolistej struktury rozum ienia. Nie tylko nie zagraża ją  one 
„obiektyw ności” poznania, lecz w ręcz je  um ożliw iają. Poznajem y dzięki 
(„obiek tyw nej”) tradycji i je j przedsądom , które m ożem y przekraczać, 
gdy okażą się fałszyw e i w tym sensie „nieobiektyw ne” . C złow iek, w y
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posażony we w cześniejszą w iedzę ( Vorverstehen ) o poznaw anym  przed
miocie, potrafi go zrozum ieć tylko dlatego, że coś wcześniej o nim  wie. 
Nie obow iązuje więc zasada „pustej głow y”, to jest rozum ienia bez żad
nych w arunków  w stępnych. P oznanie polega na zlaniu się, stopieniu , 
zejściu dwu horyzontów  (H orizontverschm elzung): podm iotu i przedm io
tu, tego, co dane a p a rte  subiecti, i tego, co dane a parte  rei. D latego 
herm eneutyka G adam era nie zna problem u budow ania m ostów  m iędzy 
sferą podm iotow ą i p rzedm iotow ą, nie zna też problem u absolutnego 
początku czy końca poznania, gdyż człow iek -  dzięki językow o ujętej 
tradycji -  poznaw czo znajduje się zaw sze w św iecie ( inter m edias res).

Dziejowe i językowe usytuowanie poznania nie pociąga za sobą zarzu
tu błędnego koła, lecz pozytyw ną sytuację koła herm eneutycznego. C ho
ciaż zw iązane z podm iotow ą stroną poznania dziejow ość i językow ość 
nie są subiektyw ne w sensie bycia dow olnym i i w zględnym i, lecz p rze
ciwnie, są  realnym , w szechogarniającym  horyzontem  poznania, um ożli
w iającym  rozum ienie i w spółkonstytuującym  poznający podm iot. G ada- 
mer nie tw ierdzi, że istn ieją  ty lko dzieje i język . To, co nazyw a się 
w iedzą, je s t w ypadkow ą czynników  podm iotow ych i przedm iotow ych. 
Nie ma dw u odrębnych „św iatów ” : językow ego i realnego, lecz jeden  
świat dany językow o, a ro la języ k a  sprow adza się do jego  afirm acji. 
Nadaje to poznaniu charak ter zapośredniczonej bezpośredniości.

(2) Praw da. G adam er pośw ięcił w iele uw agi pojęciu praw dy28, ale 
nie określił je j na tyle w yraźnie, by uchylić zw iązane z jej rozum ieniem  
wątpliwości. W  rozum ieniu praw dy przejm uje on na ogół poglądy i zara
zem wieloznaczne sform ułowania M. Heideggera. Podobnie jak on sprze
ciwia się redukow aniu praw dziw ości do subiektyw nej pew ności, w yłącz
nie do zdań orzekających (apofantycznych) i korespondencyjnej definicji 
prawdy. G adam erow i chodzi na p ierw szym  m iejscu o praw dę, k tórą 
tradycja perypatetycka zw ykła określać mianem ontycznej (transcendenta- 
le verum), w iążąc ją  z in te llig ib ilnośc ią  (racjonalnością) bytu i jego  
zgodnością z ludzkim  intelektem , a  k tórą H eidegger nazyw a p raw dą 
aleteiczną.

Zgodnie z podstaw ą antyfundam entalistyczną G adam er rozum ie praw 
dę procesualnie. O dsłania się ona stopniow o w procesie historycznym  
jako zdarzenie, które nie ma absolutnego początku ani absolutnego kresu. 
Epistem ologicznie stanow isko G adam era jest bliskie H eglow skiej dialek-

28 O prócz dw u pierw szych części W ahrheit und M elhode  istn ieją  osobne artykuły 
G adam era [1967] poruszające w prost zagadnienie prawdy.
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tyce bezpośredniości i mediacji, chociaż nie zgadza się on z Heglem , że 
człowiek -  dzięki wiedzy absolutnej, to znaczy doskonałej jedności świa
dom ości i je j przedm iotu -  potrafi do końca i ostatecznie przezwyciężyć 
niedoskonałość jednostkow ego dośw iadczenia. Pogląd taki je s t niezgodny 
zarówno z isto tną („isto tow ą”) ograniczonością człow ieka, jak  i z dyna
m icznym  charakterem  poznania oraz jego o tw artośc ią na stale nowe 
dośw iadczenia. Poszukiw anie abso lu tnego  punktu w yjścia  było w łaśnie, 
zdaniem  Gadam era, jednym  z powodów niepow odzenia tradycyjnej teorii 
poznania. F ilozoficzna herm eneutyka nie zna zagadnienia absolutnego 
początku poznania, gdyż m oże on istn ieć ew entualnie d la  rozum u nie
skończonego, ale nie d la  w ielorako ograniczonego rozum u ludzkiego.

W yrazem  przekonania o procesualnym  charakterze praw dy je s t kon
cepcja W irkungsgeschichte, h isto rii oddziału jącej (historii efektyw nej), 
oraz dialogow a koncepcja poznania. Świadom ość h istoryczna (wirkungs- 
geschichtliches Bewufitseiń), to je s t św iadom ość poddana oddziaływ aniu 
historii i przez nią uform ow ana, je s t w szechobecna, rów nież w sposobie 
staw iania pytań [G adam er 1972 s. 285]. Skoro poznanie je s t „zdarze
niem ”, „spotkaniem ”, procesem, który nie ma początku ani nie jest nigdy 
zakończony, a nie sam ym  strum ieniem  przeżyć, zadanie herm eneutyki 
polega na aktualizacji i racjonalizacji tego, co dane pierw otnie w całości 
ludzkiego, potocznego dośw iadczenia św iata.

W  herm eneutyce filozoficznej nie obow iązuje postulat petitionis prin- 
cipii w sensie istnienia osta tecznych  danych, na których m ożna się za
trzym ać jako  na kresie defin iow ania term inów  lub uzasadnian ia tw ier
dzeń. Brak uprzyw ilejow anego początku poznania nie oznacza jednak 
cofania się w nieskończoność, gdyż w szelkie poznanie nadbudow uje na 
spontanicznym , przednaukow ym  rozum ieniu świata, które człow iek uzys
kuje dzięki „rzuceniu” w uprzednio dany św iat (Lebensw elt). Brak abso
lutnego początku poznania nie oznacza rów nież porzucen ia postawy 
krytycznej. Z achęcając w ręcz do podejścia krytycznego, G adam er nie 
pojm uje jednak  rozum u na sposób krytycznych racjonalistów , według 
których ahistoryczny rozum  przekracza dzieje i język , by z tej pozycji 
oceniać każdy rodzaj poznania. Aby w łaściw ie ująć naturę rozum u, nale
ży go na nowo związać z bytem  i wówczas okaże się, że jest on częścią 
rozumności samego bytu, jest św iadom ością urobioną przez dzieje i osa
dzoną w dziejach, a nie odrębną od św iata sam ośw iadom ością. Poniew aż 
świadomość herm eneutyczna je s t form ow ana przez dzieje, je j treści i pra
wa nie są apriorycznym i form am i (w rozum ieniu K anta), lecz treściam i 
i praw am i samej rzeczyw istości, k tóra jest ostateczną m iarą rozum ienia.



FILOZOFICZNA HERM ENEUTYKA W SPORZE O OBIEKTYW NOŚĆ POZNANIA 135

Zarzut braku krytycyzm u filozoficznej herm eneutyki: że nie dostarcza 
ona narzędzi pozw alających  na odróżnienie sądów /przedsądów  praw dzi
wych od fałszyw ych, sprow adza na nią w spom niany opisow y, nienorm a- 
tywny charakter. D yskutując z E. B ettim 29, w ażnym , choć m niej zna
nym w Polsce kontynuatorem Diltheyowskiej tradycji herm eneutyki m eto
dologicznej, G adam er [1972 s. 483 n.] w yjaśnia, że jeg o  w yłącznym  
celem  je st opis rzeczyw istego  procesu poznania/rozum ienia. „R efleksja 
herm eneutyczna ogran icza się do u jaw nienia tych szans poznania , które 
dotychczas pom ijano. Sam a nie dostarcza jednak  żadnego kryterium  
praw dy” [Gadam er 1977 s. 130]. Skądinąd G adam er w yraźnie stw ierdza, 
że zadaniem  refleksji herm eneutycznej je s t tropienie i u jaw nianie przed- 
sądów, chociaż ze św iadom ością, że proces ten nie m a w yróżnionego 
początku i osta tecznego  końca. Są autorzy [S. J. H ekm an 1986 s. 114], 
którzy uw ażają, że odróżnieniu przedsądów  praw dziw ych od fałszyw ych 
sprzyja odw ołanie się do w spólnie podtrzym yw anych sensów , sk ładają
cych się na ludzką w spólnotę językow ą.

(3) D ośw iadczenie. W  tradycji pozytyw istycznej dośw iadczenie jest 
traktowane jako  podstaw a poznania obiektyw nego. N ależy ono, zdaniem  
Gadamera [1972 s. 329], do bardzo niejasnych pojęć. Stara się on uporać 
z jego w ieloznacznością w dwu krokach: krytykując H eglow skie pojęcie 
dośw iadczenia i iden tyfikując je ze św iadom ością dzie jow ą [R. W iehl 
1993], W łasną koncepcję dośw iadczenia herm eneutycznego przeciw staw ia 
on em pirycystycznem u (pozytyw istycznem u, scjentystycznem u) poglądo
wi, jakoby sytuacja poznaw cza zasadzała się na spotkaniu czystego „pod
m iotu” z czystym  „przedm io tem ” („czyste fak ty”). Podobnie jak  w w y
padku poznania/rozum ienia isto tą  dośw iadczenia herm eneutycznego  jest 
jego dziejow ość, językow ość, założeniow ość, ko listość i ograniczoność.

C hociaż G adam er [1972 s. 247] pojm uje praw dę jako  m ensuratio  ad  
rem, nie jest ona (klasycznie pojęta) zgodnością m yśli z „czystą” rzeczy
w istością, gdyż ta  osta tn ia  je s t zaw sze zapośredniczona przez dzieje 
i język. W ykorzystując H eideggerow skie pojęcie dziejow ości i czasowoś- 
ci bytu ludzkiego, G adam er pokazuje, jak w akcie poznania dochodzi do 
w spółkonstytuow ania „podm iotu” i „przedm iotu” poznania: nie tylko 
„przedmiot” istnieje na sposób „przedm iotu” , lecz także „podm iot” istnie
je  na sposób „przedm iotu” . Identyczność (G leichartigke it) poznającego 
i poznaw anego nie polega tylko na tym, że są one tego sam ego rodzaju,

Betti zarzuca filozoficznej herm eneutyce Gadam era, że nie dostarcza ona żadnych 
ogólniejszych kryteriów dla odróżniania poprawnej (obiektywnej) interpretacji od błędnej.
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lecz nabiera sensu dzięki szczególnem u rodzajow i bycia (Besonderheit 
der Seinsart), które razem dzielą. „Zasadza się ono na tym, że ani pozna
jący , ani poznające nie są dane »ontycznie«, lecz »historycznie«, tzn. 
m ają istnienie h isto ryczne”.

P rzeniesienie akcentu z autonom icznie rozum ianego „podm iotu” na 
jego dziejowe uw arunkow ania nadaje pojęciu podm iotu nowe, hermeneu- 
tyczne znaczenie. „Z anurzenie” człow ieka w dziejach i języku  sprawia, 
że nie istnieje nic takiego, jak  czysty „podm iot” („czysta św iadom ość”) 
poznania. Podm iot herm eneutyczny je st podm iotem  historycznym , jest 
św iadom ością historyczną (w irkungsgeschichtliches Bewufltseiri), uformo
w aną w wyniku procesów  historycznych i przez język. O ile w epistemo
logii K antowskiej poznający podm iot (subiectum  cogitans) jest idealnym 
konstruktem (czystym rozumem), nie pozostawiającym miejsca na czynni
ki pozapodm iotowe, u G adam era jest on konkretnym , historycznym rozu
m em , uform ow anym  i nadal kształtow anym  przez tradycję i język.

Podobnie zmianie ulega pojęcie „przedm iotu”, który z obcego staje się 
znany. „W rzeczyw istości historyczny przedm iot nie je s t żadnym  przed
m iotem , lecz jed n o śc ią  tego, co inne i w łasne; je s t stosunkiem , który 
tw orzy zarów no rzeczyw istość dziejów , jak  i rzeczyw istość rozum ienia 
h istorycznego” [G adam er 1977 s. 61]. Przyjęcie [Gadam er 1972 s. 249], 
za Heideggerem, tezy o „przynależności interpretującego do swego przed
m io tu” pozw ala G adam erow i, obok innych w spółczesnych filozofów, 
tw ierdzić, że „rzecz” , o której m owa, nie je s t fa c tu m  brutum , czymś 
danym  w sposób gotow y, stw ierdzalnym  i m ierzalnym , lecz istniejącym  
historycznie na sposób bytu ludzkiego (D asein ) [Gadam er 1972 s. 247]. 
Chociaż Gadamer, podobnie jak  E. Husserl, głosi hasło zuriick zur Sache, 
znaczenie „rzeczy”, pojaw iające się w w yniku procesu rozum ienia, jest 
czym ś w ięcej niż je j czysto przedm iotow ym  („surow ym ”) w idzeniem .

7. Hermeneutyczne pojęcie obiektywności

Ponieważ kategoria obiektywności nie jest dla herm eneutyki centralna, 
bezpośrednie uwagi G adam era na je j tem at są skąpe i rozproszone 
w P raw dzie i m etodzie  i w innych jego pracach. Co w ięcej, je j użycie
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przez Gadamera, zwłaszcza w odniesieniu do nauk humanistycznych, nie 
zawsze jest jasne, a miejscami wieloznaczne30.

Gadamer nie tyle przeciwstawia sobie kategorie obiektywności i su
biektywności, ile kwestionuje samą prawomocność dystynkcji (alternaty
wy) między wiedzą obiektywną i subiektywną. Jego stanowisko jest 
„wypośrodkowującą”, w sensie Heglowskiego uchylenia (Aufhebung), 
próbą uniknięcia wyboru między obiektywizmem i subiektywizmem oraz 
między absolutyzmem i relatywizmem za pomocą koncepcji doświadcze
nia hermeneutycznego i kategorii historii oddziaływającej (wirkungsge- 
schichtłiches Bewufitsein). Nie przyłącza się wprost do antypozytywis- 
tycznej krytyki scjentystycznego pojęcia obiektywności, ponieważ uważa, 
iż mimo zasadniczych różnic pozytywiści (naturaliści) i antypozytywiści 
(antynaturaliści) dzielą to samo błędne oświeceniowe pojęcie prawdy, 
obiektywności i nauki. Nie należy przeciwstawiać subiektywność obiek
tywności, gdyż wówczas subiektywność jest rozumiana obiektywistycznie. 
Pierwotne są bowiem nie bieguny tej relacji, lecz sama relacja [Gadamer 
1972 s. 235],

Gadamer sprzeciwia się scjentystycznej koncepcji obiektywności, 
według której możliwa jest obiektywność absolutna, zagwarantowana 
metodycznym postępowaniem naukowym, oraz z drugiej strony epistemo- 
logicznemu subiektywizmowi, szukającemu podstaw pewności poznania 
w podmiocie. Roszczenie do obiektywności ahistorycznej, do wypowiada
nia sądów z jakiejś szczególnie uprzywilejowanej, pozahistorycznej pozy
cji, jest przesądem. Jego nieuchronną konsekwencją jest wypowiadanie 
sądów czysto subiektywnych i zamknięcie się na dalszy dyskurs. Dzisiaj, 
niezależnie od Gadamera i jego hermeneutyki, zbieżne w intencjach 
poglądy spotykamy w tradycji analitycznej, między innymi u Th. Nagła, 
który przeczy temu, by istniał jakiś pozaczasowy punkt widzenia (the 
view from nowhere), oraz u W. Sellarsa, który zwalcza „mit tego, co 
dane” (myth o f the given).

Nawiązując do Husserlowskiego pojęcia intencjonalności, świata ludz
kiego i horyzontu rozumienia, Gadamer [1972 s.^2£4 n.] jest szczególnie 
krytyczny wobec, jak to nazywa, naiwnego, empirystycznego obiektywiz
mu nauki, zawężającemu obiektywność do wiedzy uzyskiwanej metodami 
naukowymi. Epistemologia fundamentalistyczna, która przyjmuje istnienie

30 S. J. Hekman [1986 s. 114] jako remedium proponuje pozbycie się terminu „obiek
tywność” wraz z  właściwą mu epistemologią, która sugeruje błędną dychotomię obiektyw- 
ny-subiektywny.
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osi poznaw czej podm iot-przedm iot oraz lokuje podstaw y poznania w je 
dnym  lub drugim  członie osi (przykładow o K artezjusz w podm iocie, 
a pozytyw izm  w przedm iocie), opiera się na błędnych założeniach onto- 
logicznych. Fałszyw a jest rów nież oparta na osi podm iot-przedm iot dys
tynkcja m iędzy naukam i przyrodniczym i i społecznym i. Pozytywistyczny 
ideał poznan ia  obiektyw nego w postaci w iedzy w olnej od momentów 
in terp re tu jących  oraz uw arunkow ań histo rycznych  n ie  daje się zrealizo
w ać ani w naukach społecznych, ani naw et przyrodniczych.

C hociaż an typozytyw istycznie nastaw ieni filozofow ie odrzucają fun- 
dam entalistyczne rozum ienie w iedzy, nie podw ażają, zdaniem  Gadamera, 
sam ej ośw ieceniow ej koncepcji praw dy i w iedzy. K rytykuje on między 
innym i D iltheya za chęć pokazania, że nauki przyrodnicze i humanistycz
ne operują takim samym pojęciem  obiektywności. Pozytywistyczny rodo
wód scjentystycznego pojęcia obiektyw ności nie pozw ala na dostrzeżenie 
konstytutyw nej roli dziejow ości w procesie rozum ienia i dochodzenia do 
prawdy. Pozytywistyczny obiektywizm  (Diltheya) przezw yciężyła, według 
G adam era [1972 s. 241 n.], fenom enologia H usserla . K oncepcja świata 
życia (L ebensw elt) jest bow iem  antytezą scjentystycznego obiektywizm u, 
gdyż czyni ze św iata konieczną, chociaż historyczną, podstaw ę wszelkiej 
w iedzy. W łaściw y sens obiektyw ności m ożna dostrzec jedynie od strony 
czasow ości i dziejow ości D asein. Ale chociaż H usserl pokazał, że świat 
życia jest wcześniejszy od obiektywnej wiedzy, błąd jego polegał na tym, 
że nie po trafił, podobnie jak  w cześniej D ilthey, przekroczyć przepaści 
m iędzy spekulatywnym  idealizm em  i em piryzm em , traktując dośw iadcze
nie przede w szystkim  jako  kategorię ep istem ologiczną.

P ropozycja G adam era zm ierza w kierunku uchylenia epistem ologicz- 
nej, poniekąd  także on tologicznej, odrębności „podm iotu” i „przedm io
tu ”31. D ychotom ia ta  je s t fałszyw a, sz tuczna i n ie  oddaje faktycznej 
sytuacji poznaw czej, zw łaszcza w dziedzinie poznan ia hum anistycznego 
i w filozofii. Zapośredniczenie kategorii obiektyw ności i subiektyw ności 
dokonuje się na p łaszczyźnie on tologicznej, a  n ie  epistem ologicznej. 
Szczególnym  m iejscem , gdzie dochodzi do uchylen ia osi poznaw czej 
podm iot-przedm iot, jest rozum ienie. Jednak w w ypadku każdego innego 
sposobu poznania rów nież dochodzi do zderzenia m om entów  „podm ioto
w ych” i „przedm iotow ych” przy heglow skim  „uchylan iu” ich ontycznej 
odrębności.

31 N a tem at dziejów  odrzucenia pojęcia podm iotu w now ożytnej herm eneutyce 
(Schleierm acher, Dilthey, H eidegger, G adam er, postm odernizm ) pisze M. Potępa [1994].
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Z asadnicza dla epistem ologii G adam era je st teza, że poznanie byłoby 
niem ożliw e, gdyby nie w cześn iejsza (przedpoznaw cza) p rzynależność 
podm iotu i p rzedm iotu . D latego w łaśnie poznanie /rozum ienie nie je s t 
nigdy czysto subiektyw nym  zachow aniem  autonom icznego  „podm iotu” 
ani oddziaływaniem  niezależnie od „podm iotu” istniejącego „przedm iotu”, 
lecz w ypadkow ą ich w zajem nego oddziaływ ania, dokonującego się dzięki 
osobliw em u „po łączen iu” m om entów  podm io tow o-przedm io tow ych  
w św iadom ości h isto rycznej (w irkungsgesch ich tliches Bew ufitsein) oraz 
dzięki w szechobecnym  dziejom  (W irkungsgeschichte), obejm ującym  sferę 
„podm iotow ą” i „przedm iotow ą”.

8. Ocena epistemologicznego stanowiska filozoficznej hermeneutyki

W św ietle tego, co pow iedziano, zrozum iały je s t zarzu t sub iek tyw iz
mu, w ysuw any n iekiedy pod adresem  filozoficznej herm eneu tyk i32. G a
damer, pam iętam y, staw ia sobie w prost za cel w alkę ze skrajnie subiek- 
tywizującymi i relatyw izującym i ujęciam i poznania/rozum ienia. Nie głosi, 
jak mu się niekiedy zarzuca, że w szelka w iedza je s t sub iek tyw na, lecz 
to, że jest ona niezbyw alnie dziejow a i językow a33. U w aża, że rozum ie
nie nie jest nigdy subiektywnym zachowaniem „podm iotu” wobec „przed
m iotu”, lecz (za H eideggerem ) przem aw ianiem  do nas sam ej rzeczy. 
D latego filozoficzną herm eneutykę m ożna nazw ać sub iek tyw istyczną 
tylko w tym  sensie, że zw raca uw agę na „podm iotow e” w arunki pozna
nia/rozum ienia.

Podkreślenie przez G adam era istotnej roli czynników  „podm iotow ych” 
m iało m iędzy innym i na celu zdem askow anie przesadnych  oczekiw ań 
wiązanych ze scjentystycznym  rozum ieniem  obiektyw ności poznania: jest 
ono zaw sze ludzkie, to znaczy na w iele sposobów  og ran iczone34. „S u
biektyw izm ” herm eneutyki n ie  oznacza dow olności, lecz liczenie się 
z „podm iotowym i” uwarunkowaniam i poznania: ich elim inacja równałaby

32 M iędzy innym i przez E. B ettiego, zw olennika herm eneutyki m etodologicznej.
33 „Byt, który m ożna zrozum ieć, jes t język iem ” [H.-G. G adam er 1972 s. 450].

4 Oceniając zam ierzenia H eideggera w Sein und Zeit, G adam er [1972 s. 500] stw ier
dza: chodziło  o „odkrycie błędnych założeń ontologicznych kryjących się u podstaw  
now ożytnego rozum ienia subiektyw ności” .
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się przekreśleniu możliwość samego poznania. Również dla filozoficznej 
hermeneutyki poznawana rzeczywistość istnieje „obiektywnie”, chociaż 
w innym sensie niż dla scjentysty. Gadamer ostrzega przed błędnym 
mieszaniem rzeczowości (Sachlichkeit) języka z obiektywnością nauki. 
„Dystans, który ma miejsce w językowym stosunku do świata, nie prowa
dzi sam z siebie do obiektywności, do której nauki przyrodnicze docho
dzą przez eliminowanie subiektywnych elementów poznania” [Gadamer 
1972 s. 429],

Wraz z subiektywizmem zarzuca się filozoficznej hermeneutyce relaty
wizm, chociaż to właśnie Gadamer stawia zarzut relatywizacji poznania 
niemieckiej szkole historycznej za posługiwanie się odmiennymi kryteria
mi przy ocenie każdej z poszczególnych epok historycznych. Zarzut 
relatywizmu, podobnie jak subiektywizmu, może się wobec filozoficznej 
hermeneutyki, zdaniem Gadamera, pojawić tylko z zewnątrz, to jest na 
podstawie koncepcji poznania obcej filozoficznej hermeneutyce, a przede 
wszystkim fałszywego, bo statycznego pojmowania prawdy. „Pogląd ten 
(Gadamera, AB) robi wrażenie groźnego relatywizmu tylko z punktu 
widzenia wiedzy absolutnej, niedostępnej człowiekowi” [Gadamer 1977 
s. 129]. Problem subiektywizmu i relatywizmu, podobnie jak fundamenta
lizmu i antyfundamentalizmu, pojawia się tylko w wypadku rozdzielania 
spontanicznej, pierwotnej jedności osi podmiot-przedmiot, jak to na 
przykład ma miejsce w filozofii Kartezjusza.

Nie akceptując alternatywy „podmiot-przedmiot”, hermeneutyk nie 
przyjmuje również zarzutu subiektywizacji i relatywizacji poznania, gdyż 
jest on zarzutem z pozycji obcej mu tradycji fundamentalistycznej, zakła
dającej istnienie prawdy apodyktycznej oraz absolutnego początku i kresu 
poznania. Gdy nie ma „podmiotu” i „przedmiotu” poznania, które znajdo
wałyby się poza dziejami i językiem, oraz nie ma pewności poznania, 
które nie byłoby dziejowo uwarunkowane, rzecz przedstawia się inaczej. 
Uznanie istotnej dziejowości poznania łączy się z taką modyfikacją kon
cepcji poznania i prawdy, że zarzut relatywizmu nie może się w ogóle 
pojawić. Teza o dziejowym charakterze rozumu i poznania ludzkiego nie 
sprowadza na hermeneutykę zarzutu relatywizmu, ponieważ hermeneu- 
tyczne pojęcie doświadczenia uchyla wybór między relatywizmem i abso
lutyzmem poznawczym.

Teza o dziejowości prawdy nie pociąga za sobą relatywizmu w tym 
sensie, że pewien sąd jest prawdziwy lub fałszywy w zależności od tego, 
kto i w jakich okolicznościach go wypowiada; że dzisiejsza prawda może 
się okazać jutro fałszem. Także w filozoficznej hermeneutyce prawda
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może mieć charakter intersubiektywny i ponadhistoryczny, chociaż ina
czej niż u pozytywistów. To, co jest prawdą, pozostaje nią dla każdego 
poznającego na każdym etapie jego rozwoju. Dotyczy to, zdaniem Gada
mera, również prawdy w naukach humanistycznych, która nie jest arbit
ralna. Ciągłość tradycji jest zapewniona przez język, który modeluje 
ludzkie myślenie i widzenie świata. Ucząc się nowego języka, uczymy 
się równocześnie nowego sposobu interpretowania świata. Nie oznacza 
to relatywizmu, gdyż zawsze istnieje możliwość nauczenia się innego 
języka i w ten sposób przyswojenia sobie nowego widzenia świata.

Podobnie jak K. R. Popper i D. Davidson, Gadamer jest krytyczny 
wobec „mitu kontekstu” (myth o f framework), przekonania, że człowiek 
jest zamknięty we własnych horyzontach, paradygmatach i własnej kultu
rze. Przeciwnie, istotną cechą poznania jest antydogmatyczna (i w tym 
sensie obiektywna) otwartość na ciągle nowe doświadczenie. Jak pokazu
je analiza horyzontu hermeneutycznego, nie jest on nigdy raz na zawsze 
zamknięty, lecz porusza się wraz z nami [Gadamer 1972 s. 288].

Celem ujawnienia ambiwalencji stanowiska filozoficznej hermeneutyki 
odnośnie do pojęcia obiektywności i obiektywizmu próbuję na koniec 
ustosunkować się do poglądów Gadamera z pozycji respektującej episte- 
mologiczną różnicę między poznaniem obiektywnym i subiektywnym. 
Podejście takie musi się spotkać ze sprzeciwem hermeneutyków, którzy 
zarzucą mu przykładanie do filozoficznej hermeneutyki odrzucanych 
przez nią lub radykalnie modyfikowanych kategorii obiektywności (obiek
tywizmu) i subiektywności (subiektywizmu). Mając do wyboru mówienie
o filozoficznej hermeneutyce w sposób immanentny jej własnym języ
kiem lub próbę zrozumienia jej stanowiska za pomocą „tradycyjnej” 
aparatury pojęciowej, wybieram roboczo drugie rozwiązanie.

(1) Na rzecz subiektywizmu (stanowiska subiektywistycznego) filozo
ficznej hermeneutyki, to jest podkreślania w poznaniu roli czynnników 
podmiotowych, przemawiają:

-  wiązanie rozumienia z Heideggerowską „faktycznością” bytu ludz
kiego, to jest „podmiotem”;

-  teza, że język „tworzy w procesie porozumienia swą rzeczywistość” 
[Gadamer 1972 s. 422];

-  dynamiczne rozumienie poznania jako nigdy nie zakończonego 
procesu;

-  podkreślanie poznawczej ograniczoności człowieka, który nie jest 
w stanie przezwyciężyć niedoskonałości swego jednostkowego doświad
czenia, gdyż każde poznanie zależy od wstępnego rozumienia (Vorverste-
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hen), zawierając w sposób nieunikniony różnego rodzaju przedsądy, które 
nie pozwalają mówić ani o absolutnym początku poznania, ani o absolut
nym jego kresie;

-  pogląd o historycznym i zapośredniczonym charakterze poznania: 
człowiek nie ma innej możliwości (bezpośredniego) kontaktu ze światem 
jak tylko poprzez dzieje (tradycję, kulturę) i język35;

-  hermeneutyczny holizm i kontekstualizm poznawczy, według które
go poznawczo wszystko jest dane w dziejach i języku.

(2) Na rzecz obiektywizmu hermeneutyki (stanowiska obiektywistycz- 
nego), to jest dostrzegania poznawczej roli czynników przedmiotowych, 
przemawiają:

-  uznanie istotnej, to jest „obiektywnej”, roli czynników podmioto
wych w poznaniu;

-  pogląd, że prawda jest intersubiektywna i ponadhistoryczna, chociaż 
w innym sensie niż u pozytywistów;

-  teza, że nie momenty podmiotowe (świadomość), lecz rzeczywistość 
(zuriick zur Sache) jest w punkcie wyjścia poznania;

-  chociaż człowiek spotyka się z rzeczywistością poprzez język [Ga
damer 1972 s. 417], hermeneutyczne doświadczenie dotyczy „świata”, 
a nie języka;

-  pogląd, że -  zapośredniczające poznanie -  dzieje i język mają swą 
„obiektywną”, bo genetyczną podstawę w świecie;

-  sprzeciw wobec kartezjańskiego wiązania pewności poznania 
z podmiotem (Dasein), a nie „obiektywnie” istniejącym światem;

-  uniwersalizacja filozoficznej hermeneutyki: horyzontalna, gdyż obej
muje każdy typ poznania, wertykalna, gdyż ustala ontologiczne podstawy 
rozumienia;

-  podkreślanie krytycznych funkcji filozoficznej hermeneutyki, nasta
wionej na tropienie przedsądów;

-  postawa antydogmatyczna przez podkreślanie zasadniczej otwartości 
poznania i ciągłej możliwości korekty (w czym Gadamer jest bliski Pop- 
perowi); hermeneutyczna otwartość wobec tekstu polega na gotowości do 
rezygnowania z własnych prekoncepcji i przedsądów, poważnym braniu 
roszczeń do prawdy pewnej wypowiedzi oraz podjęcia ryzyka zmiany 
własnych poglądów;

35 W duchu H eideggera G adam er przyjm uje, że język  je s t lichiend-yerbergende  
Ankunft des Seins se lbst oraz H aus der W ahrheit des Seins.
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-  w iara w m oc ludzkiego rozum u przy u jaw nianiu  przedsądów ; 
sprzeciw Gadamera dotyczy tylko racjonalizmu Oświecenia, zawężającego 
rozum do jednej jego postaci, to jest rozum u naukowego i m etody nauko
wej;

-  pozytyw na ro la dystansu czasow ego przy odróżnianiu  przedsądów  
praw dziw ych od fałszyw ych [G adam er 1972 s. 281];

-  pogląd, że poznający podm iot istnieje „obiektyw nie” w tym  sensie, 
iż jest w ynikiem  określonych („obiektyw nych”) oddziaływ ań „przedm io
tu” (dziejów ), który go poniekąd  (w spół-) konstytuuje.

Przeprowadzone rozw ażania pozw alają, jak się w ydaje, stw ierdzić, że:
(1) W iążąc rozum ienie ze sposobem  istn ienia człow ieka, G adam er 

zachowuje podm iotowy (św iadom ościow y) punkt w yjścia filozofii i pozo
staje w tradycji filozofii podm iotow ej. M imo odrzucania pojęcia absolut
nego ducha (H egla) i transcendentalnego  ego  (H usserla) oraz, pozytyw 
nie, osadzenia w dziejach poznający człow iek funkcjonuje w filozoficznej 
herm eneutyce na sposób podm iotu  idealnego. N ie je s t to subiektyw izm  
kartezjański, kiedy poznający podm iot pozostaje w izolacji od innych 
podm iotów , lecz herm eneutyczny, kiedy podm io t dzieli w raz innym i 
podm iotam i w spó lną tradycję i w spólny język .

(2) H erm eneutyczne widzenie problem u obiektyw izm u i obiektywności 
zakłada w cześniejsze rozstrzygnięcia na tem at natury  poznania, poznają
cego podm iotu i poznaw anego przedm iotu . C hodzi w ięc o zasadnicze 
i najtrudniejsze problem y now ożytnej filozofii. Poznający „podm iot” 
(um ysł?), który konstytuuje się w procesie  poznania , dokonuje syntezy, 
której elem entam i są treści dostarczane przez tradycję i język. Poznanie 
nie polega na (pasyw nym  i w iernym ) odzw iercied lan iu  (prezentow aniu  
i reprezentowaniu) przedmiotowo danego „świata”, lecz na jego konstruk
cji i rekonstrukcji.

(3) W  filozoficznej herm eneutyce „obiektywizm ” realizuje się swoiście 
jako H usserlow skie hasło „pow rotu do rzeczy” dzięki jedności słow a 
i rzeczy, porządków  poznania i istnienia.

(4) Po H eideggerow sku filozoficzna herm eneutyka zam azuje granice 
między epistem ologią i ontologią, podejściem  obiektyw nym  i subiektyw 
nym, system atycznym  (teorią  naukow ą) i h isto rycznym  (genezą teorii), 
filozofią nauki i h isto rią  nauki (podobnie jak  u K uhna).

(5) U chylenie przez filozo ficzną herm eneutykę dychotom ii pod 
m iot-przedm iot sprawia, że trudno w niej postaw ić w sposób tradycyjny 
problem  obiektyw ności poznania, podobnie jak  nie m ożna zapytać, czy 
dokonuje ona obiektyw izacji lub subiek tyw izacji poznania.
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(6) Uchylenie klasycznych rozróżnień między myślą i bytem, pozna
niem i rzeczywistością, słowem i rzeczą, podmiotem i przedmiotem ma 
między innymi ten skutek, że w filozoficznej hermeneutyce trudno kon
sekwentnie utrzymać zasadę sprzeczności.

(7) Fakt, że proces ujawniania przedsądów nie ma absolutnego począt
ku i ostatecznego końca, przemawia za tym, by dochodzenie do „obiek
tywności” (jeśli w ogóle przystać na obecność tego pojęcia w filozoficz
nej hermeneutyce) uważać za proces ciągły.

(8) Jeśli serio traktować deklaracje filozoficznej hermeneutyki o prze
zwyciężeniu opozycji podmiot-przedmiot, czy oznacza to, że powinna 
ona konsekwentnie z tych pojęć zrezygnować? Tymczasem zarówno 
Gadamer, jak i autorzy nawiązujący do tradycji filozofii hermeneutycznej 
nadal się nimi posługują, chociaż w sensie zmodyfikowanym w stosunku 
do pozytywistycznego. Trudno sobie przedstawić filozofię, która mogłaby 
się obejść bez kategorii podmiotu i przedmiotu.

(9) Epistemologiczne i metodologiczne stanowisko Gadamera wydaje 
się dopasowane do dziedziny kultury i poznania humanistycznego (Geis- 
tes-Wissenschafteri), natomiast jego aplikacja do dziedziny przyrodoznaw
stwa jest sprawą odrębną i problematyczną.

(10) Sposób podejścia Gadamera do problemu obiektywności i subiek
tywności poznania przypomina strategię wcześniejszych filozofów anali
tycznych, którzy chcieli „rozwiązywać” tradycyjne problemy filozoficzne 
przez ich uchylanie, jako pozbawionych sensu.



Typy 
fundamentalizmu

T erm in „fundam entalizm ” je s t stosow any w sposób nie zaw sze jasny 
zarówno przez dziennikarzy i polityków , jak  i filozofów , religioznawców  
czy socjologów . W  języku angielskim  rozeszły  się znaczenia słów fu n 
dam entalism  i foundationalism , chociaż m ają ten sam łaciński rdzeń: fun- 
dam entum  -  w sensie podstawy, bazy. Pierwszy term in jako pejoratywny 
epitet jest odnoszony do fundamentalizm u religijnego, początkowo protes
tanckiego, potem  każdej jego  relig ijnej i ogólniej ku lturow o-społecznej 
postaci; drugi jest używany w filozofii, a dokładniej w epistem ologii. Na 
obszarze języka angielskiego term in „fundam entalizm ” 1 upow szechnił się 
w początkach XX wieku dzięki konserw atywnem u ruchowi wśród am ery
kańskich  pro testan tów . N iem iecki term in F undam entalism us  obejm uje 
głównie fundam entalizm  religijny. Na określenie fundam entalizm u filozo
ficznego funkcjonuje tu term in „filozofia fundam entalna” (Fundam enta!- 
philosoph ie)  w znaczeniu transcendentalnych  (kantow skich) badań nad 
epistem ologicznym  statusem , m etodą i w arunkam i m ożliw ości filozofii2.

P oniew aż polski term in „fundam entalizm ” nie m a podobnie negatyw 
nych kono tacji jak  angielski fu n d a m en ta lism , m ożna go używ ać bez 
obawy n ieporozum ien ia w obu kontekstach: filozoficznym  i pozafilozo- 
ficznym , m odyfikując i u jednoznaczniając w razie potrzeby za pom ocą 
odpow iedniej przydaw ki (kulturow y, relig ijny , filozoficzny, epistem olo- 
giczny itp .). N eologizm y w rodzaju „fundacjonalizm ”, „fundacjonizm ”

N a tem at różnych znaczeń terminu „fundamentalizm” zobacz A. Bronk [1995c s. 40 
n„  44],

2 T erm in „fundam entalizm ” spotykam y w tytule książki W . T. K ruga (1770-1842): 
F undam entalphilosophie oder urw issenschaftliche G rundlehre, a is erster H auptteil eines
vollstandigen System  der P hilosoph ie , Z iillichau-F reystadt 1803, Leipzig 18273 [za: 
C. F. G ethm ann 1972 i 1980],
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lub „fundam entyzm ”, proponowane jako przekład angielskiego foundatio- 
nalism , brzm ią sz tucznie3, chociaż trudno przesądzać o ich dalszych 
losach.

W  obu kontekstach, filozoficznym  i pozafilozoficznym , term in „funda
m entalizm ” (resp . an tyfundam entalizm ) .mieni się w ielom a znaczeniam i, 
w zależności od typu i dziedziny występowania. Jak większość terminów 
kończących się na „izm ” służy określeniu istotnej części pew nej doktry
ny, szkoły in telektualnej, ruchów , partii itp .4 O znaczać m oże (w języku 
polskim ) kierunek (filozoficzny), stanow isko, pogląd na św iat i postawę 
życiow ą z określonym  sposobem  w artościow ania rzeczy.

W  ram ach sporów o oblicze współczesnego świata (spór o postm oder
nizm ) term in „fundam entalizm ” funkcjonuje polem icznie i ideologicznie, 
m .in. jako  narzędzie w alki po litycznej. Jego em ocjonalnie pejoratyw ne 
skojarzenia propagują i utrw alają m edia, określając nim  deprecjonow ane 
przez siebie zjaw iska w sferze ku lturow o-społecznej5. D la antyfunda- 
m entalisty fundam entaliści są  społecznie szkodliwymi fanatykam i obstają
cym i przy przestarzałych i błędnych poglądach w sposób uniemożliwiają
cy racjonalną dyskusję. Za głów ne opposita  fundam entalizm u uchodzą 
w łaśnie antyfundam entalizm , now oczesność (ponowoczesność), antyabso- 
lutyzm , racjonalizm , postaw a p luralistyczna i to lerancyjna, relatyw izm , 
sceptycyzm , nihilizm  epistem ologiczny lub etyczny itp. N aturalnie, czar
no-białe dzielenie ludzi na „złych” fundam entalistów  i „dobrych” anty- 
fundam entalistów  jest uproszczeniem  nie oddającym  zróżnicow ania i sub
telności postaw  fundam entalistycznych lub antyfundam entalistycznych 
w poszczególnych dziedzinach  w spółczesnego  życia6.

Fundam entalizm  je s t zbiorem  poglądów , które n iełatw o oddzielić. 
W ym ieniane w literaturze postacie fundam entalizm u w zajem nie się prze

3 Na przykład „fundacjonalizm ” m oże się kojarzyć z insty tucją fundacji.
4 „Niektóre »izmy« dotyczą cech charakteru, np. charakterystycznych fizycznych lub 

psychologicznych objaw ów , sposobów  życia (heroizm , kretynizm , barbaryzm ). Inne są 
rzeczow nikam i oznaczającym i działanie, procesy lub dokonane działanie i jego  rezultat 
(aforyzm [...] sylogizm). [...] »izmy« są zwykle wieloznaczne, a jeżeli nawet nie są, rodzą 
stałą pokusę do m aksym alnego upraszczania” [A. W. Sparkes 1991 s. 178], O tym, który 
z desygnatów  uzna się za głów ny, zależy od dziedziny. W filozofii będą to kierunki, 
stanow iska i poglądy, w religii i św iatopoglądzie -  postaw y.

5 „Strach przed fundam entalizm em  jes t w iększy n iż przed in telek tualną dew iacją” 
[A. G rzegorczyk 1966 s. 154],

6 „Poszukiw anie ostatecznej podstaw y jes t po prostu równie n ieusuw alną częścią  
kultury, co zaprzeczanie prawom ocności tego poszukiw ania” [L. Kołakowski 1990 s. 42].
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nikają, k rzyżu ją i w arunkują. K ażda próba w yróżnienia poszczególnych 
typów fundam entalizm u napotyka na trudności w yw ołane w ieloznacznoś
c ią  i n ieokreślonością sam ego term inu, z łożonością zjaw isk  obejm ow a
nych tym mianem , dynam iką i nieuchw ytnością zachodzących w spółcześ
nie procesów  społecznych i kulturow ych oraz p łynnośc ią i um ow nością 
granic m iędzy postaw ą fundam entalistyczną i an tyfundam entalistyczną. 
Zadania odgraniczenia różnych typów fundam entalizm u nie ułatw ia fakt, 
że p roblem atyka po jaw ia się w kontekście dyskusji postm odern istycz
nych, gdzie mało dba się o precyzję terminów. Dlatego zam iast na klasy
fikacji poprzestaję na sw obodniejszej typologii, pośw ięcając szczególną 
uwagę fundam entalizm ow i filozoficznem u (ep istem ologicznem u zw łasz
cza), kulturow em u i relig ijnem u. D okonując odpow iednio  do dziedzin  
przeglądu różnych postaci fundam entalizm u, p rzybliżam  tym  sam ym  
sensy term inu „fundam entalizm ” (resp . an tyfundam entalizm ) tak, jak  
rozum ieją go adherenci lub n ieprzejednani krytycy.

D ow olnie n iem al m ożna m nożyć fundam entalizm y (resp. an tyfunda- 
m entalizm y) z przydaw ką: europejski i pozaeuropejski, m odernistyczny 
i postm odernistyczny, teistyczny i ateistyczny, racjonalny i irracjonalny, 
subiektywizujący i obiektyw izujący. W  zależności od dziedziny odróżnia 
się fundam entalizm  (resp. an tyfundam entalizm ) kulturow y, relig ijny , 
teologiczny, św iatopoglądow y, ideo logiczny , polityczny, ekonom iczny, 
ekologiczny, filozoficzny (m etafizyczny i epistem ologiczny), aksjologicz
ny, naukowy (scjentystyczny), m etodologiczny itp. Brak ustalonego uzusu 
term inologicznego spraw ia, że w yróżnienie typów  fundam entalizm u je st 
sprawą także konwencji. Żadna z proponowanych charakterystyk poszcze
gólnych typów fundam entalizm u nie jest pow szechnie przyjęta ani w olna 
od wątpliwości, m iędzy innym i w skutek niejasności dwu kluczow ych dla 
fundam entalizm u pojęć: podstaw y (fundam entu) i uzasadniania (lub jego 
odpowiedników, jak  upraw om ocnianie, uspraw iedliw ianie, akceptow anie).

Niełatwo ustalić elem enty wspólne postaw ie fundam entalistycznej. Jak 
to zrobić? M etodą słow nikow ą, analizując teksty i konteksty w ystępow a
nia term inu „fundam entalizm ” (i jego  b liskoznaczników ), lub spraw o
zdawczą indukcyjno-intuicyjną, zm ierzającą do definicyjnego -  częściowo 
projektującego -  u jęcia  istoty fundam entalizm u? K ażda procedura ma 
swoje wady i zalety. P oprzestaję na w ym ienieniu  n iektórych tylko cech 
charakterystycznych w edług m nie dla postaw y fundam entalistycznej, 
głównie w filozofii, nie przesądzając, czy stanow ią one warunki koniecz
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ne lub w ystarczające7. Z konieczności om aw iam  pew ne problem y po
b ieżnie, chociaż m ają one bogatą tradycję i literaturę.

Fundam entalista jest uniw ersalistą, chce, by przyjm owane przez niego 
pryncypia i w artości były akceptow ane pow szechnie, co sprow adza na 
niego zarzut braku tolerancji dla odm iennych poglądów i postaw. Episte- 
m ologicznie jako „zdrow y” realista dostrzega porządek w świecie i moż
liw ość poznania „natury rzeczy” (esencji)8. O ptym istycznie szuka praw 
dy obiektyw nej jako  w artości sam ej w sobie, a nie tylko dobrej dla ko
goś lub instrum entaln ie do realizacji określonych  celów . Przyjm uje kla
syczną definicję prawdy oraz ideał racjonalności pozaczasowej, kulturowo 
niezm iennej, pozwalające na uzasadnianie ostateczne i konieczne, a w ten 
sposób na odróżnienie w iedzy przypadkow ej (doxa ) od rzetelnej (e- 
pistem e).

W  starożytności postaw ie fundam entałistycznej sprzyjał determ inis
tyczny obraz św iata Greków , przekonanych o jego prostej i harm onijnej 
budowie, w czasach nowożytnych -  m echanicystyczny obraz świata nauk 
przyrodniczych, potw ierdzających, tak się zdawało, jego jedność, zdeter
m inow anie i ca łkow itą  poznaw alność. U progu now ożytności Kopernik 
pozbaw ił swym heliocentryzm em  człow ieka -  jak  sądzono rów nież Boga
-  w yróżnionej i uprzyw ilejow anej pozycji w św iecie, doprow adzając do 
podważenia fundamentów ideologii absolutystycznej w ładzy i absolutnego 
m yślenia. F. N ietzsche dokonał detronizacji („odczarow ania”) tradycyj
nych w artości, pozbaw iając człow ieka złudzenia o istnieniu absolutnych 
punktów  odniesienia. W spółczesne nauki fizykalne pokazu ją  przyrodę 
poddaną nieregularnościom . Nauki o człow ieku rysują jego indeterminis- 
tyczny obraz.

1. Fundamentalizm filozoficzny

C hociaż inny charakter m a fundam entalizm  A rysto telesa, D escartes'a 
czy H usserla, m ożna w skazać na pew ne w spólne cechy filozofow ania

7 Przypomnijmy scholastyczne powiedzenia „fundam entalistyczne”: de principiis non 
est disputandum  oraz res ad principia venit.

8 A. M usgrave [1993] jest zdania, że właśnie fallibilizm łączy się z bezkom prom iso
wym realizm em  na temat percepcji, praw dy i nauki.



TYPY FUNDAM ENTALIZM U 149

fundam entalistycznego. „Fundam entalizm  filozo ficzny” m oże oznaczać
1) fundam entalizm  m etafizyczny lub epistem ologiczny w postaci przeko
nania o istn ieniu  pierw szych zasad (pryncypiów ) bytu  lub poznania;
2) koncepcję filozofii zain teresow anej ustalaniem  w łasnych podstaw , 
m ożliw ości i granic; 3) ideał i p rogram  filozofii o am bicjach fundują
cych, to je s t k ładzenia podstaw  (m etafizycznych i/lub  ep istem ologicz- 
nych) pod inne dziedziny kultury . S tanow iska te w iążą się ze sobą: nie 
można, jak  się wydaje, kłaść mocnych fundamentów (pod kulturę, religię, 
moralność, poznanie, naukę), jeśli nie przypisze się własnym  (wszystkim? 
niektórym ?) tw ierdzeniom  charakteru  bazow ego (a prim is  fundam en tis  
ph ilosophari)9.

Zgodnie z k lasycznym  ideałem  w iedzy filozofia je s t nauką „poszuku
jącą p ierw szych zasad i przyczyn” 10, n iekiedy, jak  m etafizyka A rysto te
lesa lub ep istem ologia K artezjusza, chce m ieć o n ich  rów nież w iedzę 
pew ną (konieczną), szukając na przykład n ieobala lnego  punktu w yjścia 
poznania w postaci ostatecznego fundam entu: św iata, poznania, w artości 
itd. F ilozofia p ierw szych zasad (filozofia pryncypialna) je s t fundam enta- 
listyczna w podw ójnym  znaczeniu: nie tylko p rzy jm uje istn ienie p ier
w szych zasad, stanow iących n ieobalalny punkt w yjśc ia  filozofow ania, 
lecz odkryw a je  u podstaw  innych dziedzin  poznania i k u ltu ry 11. P rzy 
pisując sobie m isję w ręcz religijną, nie zadow ala się sam ym  poszukiw a
niem teoretycznej praw dy o św iecie i człow ieku, lecz staw ia sobie (nie- 
klasycznie!) instrum entalnie za cel ratow anie człow ieka, hum anizm u, 
m oralności, kultury, religii, nauki.

U progu now ożytności R. D escartes [1958 s. 6] pisał: „O drzucam y 
w szelkie ow e praw dopodobne tylko poznania i zakładam y, że należy 
w ierzyć jedyn ie  tem u, cośm y doskonale poznali i w co nie m ożna w ąt
pić. U czeni są w praw dzie m oże przekonani, iż bardzo m ało istn ieje ta 
kich poznań, m ianow icie d la tego , że z pow odu jak iegoś pow szechnego 
błędu ludzkiego zaniedbali zw rócić uw agę na te poznania, jako  na zbyt 
łatwe i każdem u dostępne: przypom inam  atoli, że jest ich o wiele więcej, 
niż oni m yślą, o raz że jako  takie w ystarczają, by dow ieść w sposób

9 Fundam entalista filozoficzny staw ia pytania: „(1) Jaka koncepcja »um eblow ania 
świata« jes t praw om ocna? (2) Jaka wiedza o św iecie jest praw om ocna? (3) Jakie w artoś
ciow anie etyczne albo estetyczne jes t słuszne?" [J. K m ita 1994 s. 32].

10 A rystoteles, M etafizyka , tl. poi. K azim ierz Leśniak, W arszaw a 1983 s. 8.
11 „Filozofia pierw szych zasad chce [...] pryncypialnie znać to, co pryncypialne: 

dlatego pyta o pryncypia i o najbardziej pryncypialną z zasad” [O. M arquard 1994 s. 19].
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pew ny niezliczonych tw ierdzeń, o których oni dotychczas mogli rozpra
w iać jedyn ie w sposób praw dopodobny” . Podobnie I. K ant [1957 s. 9, 
13], porzucając w fazie krytycznej pew ność racjonalizm u i em piryzmu, 
to znaczy naiwną wiarę w pewność poznania opartą na czystym myśleniu 
lub spostrzeganiu, zw raca się przeciw ko „robaczyw em u dogm atyzm ow i” 
i szuka innych podstaw  pew ności poznania. Próbując się uporać z zarzu
tam i D. H um e'a w obec zasady przyczynow ości, zasadniczym i przecież 
dla każdego py tan ia o m ożliw ość m etafizyki, i tak znaleźć sposób na 
przezw yciężenie zagrażającego filozofii sceptycyzm u, postaw ił wyraźnie 
py tan ie o początek , m ożliw ości i granice poznania filozoficznego.

P rogram  k ładzenia podstaw  przez filozofię pojaw ił się stopniowo 
w sposób w idoczny u końca XIX  w ieku, m iędzy innym i z chw ilą zała
m ania się w iary w m ożliw ość racjonalnego upraw om ocnienia postępu 
kultury i rozw oju nauki, uw ażanej za głów ną silę napędow ą nowożytnej 
cyw ilizacji; pojaw ił się w skutek pogłęb iającego  się sceptycyzm u co do 
poznaw czych możliwości człowieka, a nawet agnostycyzm u (E. Du Bois- 
-Reym ond), jak  rów nież -  nie na ostatnim  m iejscu -  porzucenia religij
nego poglądu na św iat.

W  X X w ieku zadania kładzenia ontologicznych i epistem ologicznych 
podstaw  pod ku ltu rę i naukę podjęła się fenom enologia -  jako  nauka
o zasadach (pryncypiach) poznania potocznego, naukow ego i filozoficz
n eg o 12. N aw iązując do naturalnej postaw y człow ieka, ja k ą  stanow ią je 
go przeżycia intencjonalne, dzięki którym  „dośw iadcza” on istnienia 
przedm iotów  jako  korelatów  w łasnej św iadom ości, E. H usserl chce do
starczyć filozoficznych podstaw  wszelkiej w iedzy. M. H eidegger [1994b 
s. 39] staw ia w swej „fundam entalnej on to log ii” py tan ie fundam entalne 
(.Fundam entalfrage) o „sens bycia” i szuka odpowiedzi w fundamentalnej 
analizie (F undam enta lanalyse ). W  tym  sam ym  czasie, w innej tradycji, 
kładzeniem podstaw zajął się logiczny pozytywizm. Zwłaszcza we wczes
nej swej fazie upatrywał on ostateczny fundament poznania w nieomylnej 
(introspekcyjnej) świadom ości własnych stanów w ewnętrznych. Charakter 
fundujący m iał fizykalistyczny program  R. Carnapa: subiektyw ne spo
strzeżenia ujęte w zdania protokolarne (bazowe) zapew niają prawdziwość 
w szystk im  innym  zdaniom  naukow ym .

12 J. Balmes, autor Filosofia fundam ental (1846), nazywając próbę transcendentalnego 
uzasadnienia filozofii chim erą, upatruje ze swej strony podstaw y filozofii w zdrowym  
rozsądku.
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Ideał filozofii p ierw szych zasad podtrzym uje w swej m etafizyce 
M. A. K rąpiec [1978 s. 55 n.]. P rzeciw staw iając się ep istem ologizacji 
filozofii now ożytnej, zajętej głów nie usta lan iem  w arunków  m ożliw ości 
poznania, przyjm uje nie w ym agającą dow odu tezę o realnym  istnieniu 
św iata i m ożliw ości jego  obiektyw nego poznania. Po stronie rzeczyw is
tości istn ieją  p ierw sze zasady bytu i odpow iednio  poznania, których 
ujawnienie jest zadaniem  filozofii. F ilozofia jest poznaniem  niepowątpie- 
walnym o świecie w świetle ostatecznych uzasadnień. Szereg najogólniej
szych twierdzeń m etafizycznych jest praw dam i koniecznym i i ostateczny
mi. W m yśl restryktyw nej, m onolitycznej koncepcji filozofii odrzucenie 
filozofii pierw szych zasad je st rów noznaczne z porzuceniem  filozofii 
w ogóle.

Krąpiec, zw olennik filozofow ania k lasycznego [A. Bronk, S. M ajdań
ski 1991-1992], dostrzega założenia m etafizyczne u podstaw  innych 
dziedzin poznania i działania: relig ii i teologii, nauki i św iatopoglądu, 
struktur społecznych i po litycznych13. Jest oczyw iste , że jeże li m etafi
zyka chce kłaść podstaw y pod poznanie naukow e, musi być sam a upra
w iana niezależnie od nauk szczegółow ych. Sw ą rolę fundującą m etafizy
ka spełnia dlatego, że „jako nauka tłum acząca ty lko najogó ln ie jszą  rze
czywistość, m oże w ypow iedzieć szereg zdań bezw zględnie praw dziwych, 
w eryfikujących się niew ątpliw ie w rzeczyw istości” [M. A. K rąpiec 1993 
s. 195]. Przekonaniu o fundującej roli filozofii klasycznej tow arzyszy 
teza o w yjątkow ej pozycji tom izm u w dziejach  filozofii. T om ista wie, 
„że im  praw dziw sza będzie filozofia , tym  bardziej będzie tom istyczna” 
[A. M aryniarczyk 1995 s. 300].

2. Fundamentalizm epistemologiczny

Rów nież w ep istem ologii term in „fundam entalizm ” nie ma jednego, 
pow szechnie akceptow anego znaczenia. U żyw a się go na określenie 
obiektywizm u i realizm u (zdrow orozsądkow ego, filozoficznego lub nau

13 „Jeśli filozofia jest m ożliw a i rzeczyw iście istnieje, to ma dalsze bardzo ważne 
zadanie: może ukazać podstaw y poszczególnych nauk, ocenić ich wyniki, m oże się p rzy
czynić do ogólnej syntezy nauk [...] może stać się w dużej mierze podstawą do utworzenia 
św iatopoglądu w ykształconego człow ieka” [M. A. K rąpiec 1978 s. 55 n.].
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kowego), po mało odkrywczą tezę, że prawda jest niezmienna, to znaczy, 
że tw ierdzenia praw dziwe pozostają zawsze prawdziwe, oraz w odniesie
niu do różnego rodzaju absolutyzm ów  czy wręcz totalitaryzm ów w poli
tyce i kulturze [W. P. A lston 1989 s. 145]. Znaczeniowy związek między 
term inam i „w iedza” , „przekonanie” , „praw da” i „uzasadnianie” sprawia, 
że ich charak terystyka odbyw a się częściow o kołowo.

N a fundam entalizm  epistem ologiczny , dom inujący od K artezjusza 
program  ep istem ologiczny, składa się k ilka tez, które zrobiły karierę 
w czasach now ożytnych [A. P lantinga 1993a s. 68]. N ajogólniej, funda
m entalizm  w epistem ologii je s t norm atyw nym  poglądem  na tem at struk
tury wiedzy oraz relacji (uzasadniających) zachodzących między elemen
tami system u w iedzy. Chodzi o stale aktualną odpow iedź na postawione 
przez P latona w Teajtecie  pytanie, czym  je st w iedza14, a w szczególno
ści: co to je s t p rzekonan ie15 (sąd) i praw da oraz na czym  polega uza
sadnianie przekonań. Epistem ologicznych fundam entalistów  łączy przeko
nanie o konieczności uzasadnian ia każdego tw ierdzenia, niezależnie od 
subiektyw nych racji, w m yśl P latońskiej definicji w iedzy jako  zbioru 
sądów  (przekonań) praw dziw ych i uzasadnionych. Przy tak szerokim 
rozum ieniu fundam entalistą  je s t ten, kto ceni w iedzę uzasadnioną (e- 
pistem e), w odróżnieniu od opinii (doksa ), dom niem ania, przypuszczenia, 
kto dom aga się uzasadniania wypowiadanych poglądów, chociażby celem 
odróżnienia „p” od „nie-p”. Przy tak ogólnym  i mało specyficznym rozu
m ieniu fundam entalistam i są rów nież koherentyści, różnej odmiany prag- 
m atyści i probabiliści, p rzeciw staw iani zw ykle fundam entalistom .

Przy specyficznym  znaczeniu, tym , o które głów nie chodzi w dysku
sjach nad ep istem ologicznym  fundam entalizm em 16, je s t on poglądem  
(lub raczej grupą poglądów ) postu lu jącym  ściśle h ierarch iczną strukturę 
w iedzy, uporządkow aną ze w zględu na w yróżnione zdania bazowe, to 
jest takie, które nie uzasadnia się za pom ocą żadnych innych zdań, gdyż

14 Obrazowo A. P lantinga [1993a s. 6] powiada, że pogląd, iż w iedza ludzka składa 
się z przekonań praw dziw ych i uzasadnionych {juslified, true b e lie f JT B ), filozof am ery
kański w ysysa z m lekiem  m atki.

15 Z  trudnych do ustalenia pow odów  we współczesnej literaturze anglosaskiej, gdzie 
dzisiaj głównie dyskutuje się problem  epistem ologicznego fundam entalizm u-antyfunda- 
mentalizmu, używa się zwykle terminu „przekonanie” (belief) tam, gdzie wcześniej episte
m ologia chętnie m ów iła o zdaniach, tw ierdzeniach lub sądach (propozycjach).

16 R. Rorty [1996c s. 63], który nie ma zbyt w ielkiego m niem ania o dyskusjach 
w teorii wiedzy między fundamentalistami i antyfundamentalistami, nazywa je  scholastycz- 
nymi i uważa, że „m ożna je  bezpiecznie pozostaw ić profesorom  filozofii” .
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są one uzasadnione sam e z siebie, i na k tórych proces uzasadnian ia się 
kończy, oraz zdan ia  n iebazow e, przyjm ow ane na podstaw ie zdań b azo 
w ych17. Przyjm uje w ięc istnienie dwu rozłącznych klas zdań: bazow ych, 
które są  naturalnym , ostatecznym  kresem  w porządku racji, i pochod
nych, przyjm owanych (nadbudow anych) na podstaw ie pierwszych. Funda
m entaliści od rzucają  przy uzasadnianiu  zarów no ciąg w nieskończoność 
(regressus in infinitum), jak  i rozum ow ania o charakterze kołow ym  (cir- 
culus in argum enta tione). P rzyjęcie zdań bazow ych w ydaje się fundam 
entalistom  jedynym  sposobem  uniknięcia sceptycyzm u, zagrażającego 
stale filozofii i ludzkiem u m yśleniu.

Tak określony fundam entalizm  pozostaje w opozycji głów nie do teorii 
koherencji (koherentyzm u), k tóra nie sprzeciw ia się rozum ow aniu  ko ło 
wemu pod w arunkiem , że koło  to je s t dostatecznie d u ż e 18, oraz decy- 
zjonizm owi , k tóry unika ciągu w nieskończoność przez konw encjonal
ne zaw ieszenie zasady racji dostatecznej. R óżnica między fundam entaliz
mem epistem ologicznym  i koherentyzmem polega między innymi na tym, 
że o ile pierwszy patrzy na uzasadnianie jako na strukturę w ertykalną (od 
zdań bazowych do nadbudow anych), o tyle drugi jako na proces przebie
gający horyzontaln ie , to je s t traktuje w iedzę jako  system , w którym  
wszystkie zdania, bez w yróżniania jakiegokolw iek jako bazowego, w ró
wnej m ierze w zajem nie się uzasadniają. Retorykę fundam entalizm u epi- 
stemologicznego oddają metafory: podstawy, fundamentu, korzenia, budo
wania gm achu w iedzy. Tego rodzaju fundam entalista nie dom aga się, by 
zdania bazow e były  konieczne (pew ne, apodyktyczne, nieodw oływ alne), 
wystarczy, że pe łn ią  one sw ą w yróżnioną poznaw czą funkcję jako bazo
we, czyli zdań, których praw dziwości nie dowodzi się za pom ocą innych 
zdań. U m iarkow any fundam entalista  ep istem ologiczny (um iarkow any 
antyfundam entalista) uw aża (jak to obrazu ją an tyfundam entalistyczne 
metafory), że gm ach w iedzy m ożna również budować przez wbijanie pali 
na grzęzaw isku lub składanie tratwy z pływ ających elem entów  na w zbu
rzonym m orzu. Przyjm ow anie przez zw olenników  um iarkowanego funda

17 „Fundam entalizm  określa się często  jako  pogląd, że w iedza jes t strukturą, której 
podstawy w spierają ca łą  resztę, sam e nie w ym agając żadnego w sparcia” [W. P. A lston 
1989 s. 19].

18 Tak zw any epistem iczny trylem at M unchhausena (ciąg w nieskończoność, koło 
logiczne i decyzyjne przerw anie procesu uzasadniania), który powstaje przy uzasadnianiu, 
analizuje szczegółow o H. A lbert [1975],

„Fundam entalizm u epistem ologicznego broni się jako jedynej rozsądnej możliwości 
uzasadniania, które nie cofa się w nieskończoność” [E. Sosa 1991 s. 149],
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m entalizm u epistem ologicznego  zm iennych historycznie, kulturow o czy 
systemowo zdań bazowych ściąga na nich zarzut relatywizm u, sceptycyz
mu, agnostycyzm u, przeciw ko którem u -  słusznie, jak  się wydaje -  sta
now czo oponują.

Istnieje jeszcze trzeci, najm ocniejszy typ fundamentalizm u epistemolo
gicznego, który również uznając hierarchiczną strukturę wiedzy, przyjm u
je  nadto, że zdania bazow e, które są podstaw ą w szystk ich  innych zdań, 
są  (m uszą być!) zdaniami koniecznym i (pewnymi, nieobalalnymi). Szcze
gólnie ten typ fundam entalizm u (A rystotelesa, K artezjusza, Husserla) 
spotyka się z ostrą  kry tyką antyfundam entalistów , dow odzących między 
innymi, że taka w iedza konieczna nie jest człow iekowi, bytowi przygod
nem u i om ylnem u, dostępna.

Za ojców  klasycznego fundam entalizm u typu internalistycznego (su- 
b iektyw izującego) uchodzą K artezjusz i J. Locke. C hociaż w czasach 
nowożytnych przez epistem ologię fundam entalistyczną rozumiano głównie 
ep istem ologię postkartezjariską i postkantow ską, odnajdujem y ją  w cześ
niej u P latona (Teajtet), który -  dzieląc w iedzę na dwie klasy twierdzeń: 
nie uzasadnionych i uzasadnionych -  odróżniał przekonania doksalne 
(doxa) i w iedzę praw om ocną (epistem e)20. Za ekstem alistycznym  funda
m entalizm em  (obiektyw izującym ) w teorii w iedzy opow iadał się w sta
rożytności A rystoteles.

N orm atyw ność epistem ologicznego  fundam entalizm u [A. P lantinga 
1993a s. 72] m a kilka wymiarów: 1) deontologiczny -  jako pogląd o po
winności epistem ologicznej: ten pozostaje w zgodzie ze swym i obow iąz
kam i intelektualnym i (intellectual duties), kto dba o wyróżnienie w struk
turze wiedzy zdań bazowych; 2) aksjologiczny -  jako stanowisko ceniące 
h ierarchiczną strukturę w iedzy ze w zględu na jej spraw ność poznawczą;
3) aretologiczny -  jako  stanow isko przyjm ujące istnienie wartościow ych 
stanów  noetycznych lub in te lek tualnych  o raz odpow iadających im cnót 
in telektualnych (in te llectua l virtues) i hab itualnych  sposobów  zachow a
nia; 4) w yidealizow any -  jako  pogląd o poznaw czych sposobach zacho
w ania idealnego podmiotu poznającego; 5) funkcjonalny -  przez podkreś
lanie ważności hierarchicznego uporządkowania wiedzy dla jej sprawnego 
funkcjonow ania.

Fundam entalizm  ep istem ologiczny  je st rów nież poglądem  na zadania 
poznaw cze filozofii jako  nauki pierw szej. W  duchu K artezjusza i K anta

20 Podział zdań na uzasadnione i nie uzasadnione nie jest tożsam y z podziałem  na 
klasę zdań praw dziw ych i fałszyw ych.
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fundam entaliśc i przy jm ują, że zadaniem  filozofii je s t usta lan ie  o sta tecz
nych podstaw  (m ożliw ości, granic) każdego rodzaju  poznania. Skoro 
ep istem ologia, jako  filozofia  p ierw sza, je s t podstaw ą w szystkich  nauk, 
m ożna je , jak  sądził K artezjusz, upraw iać praw om ocnie dopiero  po roz
winięciu teorii poznania. T a ogólnie dem arkacjonistyczna strategia będzie 
tow arzyszyła tradycji epistem ologii fundam entalistycznej przez następne 
300 lat. Te absolutystyczne i uniw ersalistyczne roszczenia ep istem ologii 
podtrzym yw ała najtrw alej filozofia  n iem iecka, dziedzicząc je , jak  sądzą 
niektórzy, po teologii.

Skrajny fundam entalizm  epistem ologiczny opow iada się za ideałem  
wiedzy (w pew nym  aspekcie) pełnej, adekw atnej, transcendentnej wobec 
poznającego podm iotu oraz za m ożliw ością dotarcia do praw dy osta tecz
nej i abso lu tnej21. Ł ączy się z realizm em : przekonaniem , że osta tecz
nych racji w łańcuchu uzasadnień należy szukać w obiektyw nie (per se) 
istniejącym świecie i w naturalnym  porządku rzeczy; z k lasyczną koncep
cją prawdy: pojętej jako  relacja m iędzy zdaniem  (sądem ) i rzeczyw istoś
cią; z k lasycznym  kryterium  praw dy: pozw alającym , jak  się p rzy jm uje, 
w pew nych prostych przypadkach nieom ylnie rozstrzygać, czy faktycznie 
zachodzi re lacja  korespondencji m iędzy rzeczyw istością  a tym , co się
0 niej tw ierdzi. Fundam entalizm  epistem ologiczny  to rów nież spraw a 
kryteriów  odróżnian ia w iedzy racjonalnej od irracjonalnej. K lasycznie 
zadaniem  epistem ologii było pokazanie, jak  dojść do racjonalnych p rze
konań o zew nętrznym  św iecie.

Różnice m iędzy poszczególnym i typam i ep istem ologicznego  fu n d a
mentalizmu dotyczą w arunków nakładanych na zdania, by m ożna je  było 
uznać za bazow e, oraz charakteru relacji m iędzy zdaniam i bazow ym i
1 niebazow ym i, to je s t sposobu fundow ania zdań niebazow ych przez 
bazowe. Skrajnie em pirystyczni fundam entaliśc i trak tu ją  w iedzę jak  
gmach wznoszony na czystych danych zm ysłow ych, w olnych od elem en
tów teoretycznych. Powstaje znany problem  „m ostu” , to jest przejścia od 
subiektyw nego porządku danych zm ysłow ych do obiek tyw nej w iedzy.

Fundamentalista musi odpowiedzieć na dwa pytania: jak  dojść do zdań 
bazow ych i jak  oprzeć na nich w szystk ie pozostałe zdania. W arunkiem  
koniecznym  zdania bazow ego je st to, by nie było ono uzasadniane na 
podstawie innych zdań i równocześnie służyło jako  racja dla pozostałych

21 Żaden z terminów: „poznanie pełne", „wyczerpujące", „całe", „adekw atne”, „abso
lutne", „wszechobejm ujące” itp., nie jest sam ozrozum ialy, chociaż tak się je często w tra
dycji fundam entalistycznej rozum ie.
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zdań w system ie w iedzy. P ostaw a racjonalna, utożsam iana w duchu O- 
św iecenia z krytyczną, dom aga się uzasadniania, to je s t racji (evidence, 
gw arancji, uspraw iedliw ienia) dla każdego tw ierdzenia. W  wypadku zdań 
bazow ych musi się to odbyw ać inaczej n iż  w w ypadku zdań niebazo- 
w ych22. Epistem ologiczne uprzyw ilejow anie zdań bazow ych m oże pole
gać na tym, że są one sam ousprawiedliw ione (selfjustified). Bezpośrednie 
„uzasadnianie” zdań bazowych może się dokonywać za pom ocą spostrze
żeń zm ysłow ych, dośw iadczenia, zdań pro tokolarnych, pam ięci, bezpo
średniej (ejdetycznej) intu icji, in te lek tualnej naoczności, oczyw istości 
przedm iotow ej lub podm iotow ej, tow arzyszącej krytycznej refleksji lub 
podobnych ep istem ologicznie uprzyw ilejow anych stanów  m entalnych.

Zdanie bazow e nie m usi być konieczne (pew ne, nieobalalne), jak  się 
to niekiedy w w ypadku epistem ologicznego fundam entalizm u przyjm uje. 
Z agadnienie pew ności poznania23 pojaw ia się w ram ach fundam entaliz
mu w ów czas, gdy staw ia on sobie za cel n ie  tylko zrekonstruow anie 
gm achu w iedzy, lecz także w ykazanie niesłuszności postawy sceptycznej 
[W. P. A lston 1989 s. 33]. Sceptycy, w ychodząc od Platońskiej definicji 
w iedzy jako  zbioru przekonań praw dziw ych i uzasadnionych, postaw ili 
żądanie, by w iedza była pew na, dow odząc rów nocześnie, że je s t to nie
m ożliw e. Pew ność poznania przypisyw ana je s t ju ż  to osobom  (stan su
biektywny), już to żywionym przez nie przekonaniom  (jako ich immanen- 
tna cecha). Problem  polega na tym , co czyni p rzekonanie lub sąd abso
lutnie pew nym 24. W spółcześnie problem em  pew ności poznania zajm o

22 Możliwością uzasadnień ostatecznych (zdań bazowych) zajmowali się wśród filozo
fów niem ieckich R. Carnap, H. D ingler, E. H usserl, P. N atorp, O. N eurath, A. Pfander, 
H. Rickert i M. Schlick, a wśród anglosaskich A. J. Ayer, R. Chisholm, E. Craig, F. Dret- 
ske, N. Goodm an, K. Lehrer, P. M oser i J. L. Pollock. N iem iecki neologizm  Letzt- 
begriindung  pojawi! się n iedaw no i przypisyw any jest K.-O. A plow i [A. Ros 1990 t. 3 
s. 244],

23 Dzieje filozofii dają się -  według H. Spinnera [1977], posługującego się terminem 
„certyzm ” na określenie filozoficznych koncepcji zorientow anych na uzasadnianie 
(Begriindungsorienhert), w odróżnieniu od koncepcji fallib ilistycznych, zorientow anych 
na falsyfikację (W iderlegunsgorientiert) -  przedstaw ić jako  w alka m iędzy certystyczną 
i fallib ilistyczną koncepcją racjonalności.

24 Zagadnieniu temu dw utom ow ą m onografię pośw ięca A. P lantinga [1993a, 1993b], 
który określa siebie jako antyfundam entalistę, antyintem alistę i um iarkowanego antydeon- 
tologistę. Nie przyjm uje on żadnych niepodważalnych, koniecznych prawd ani w punkcie 
wyjścia poznania, ani w punkcie dojścia poznania. W miejsce budzącego błędne asocjacje 
tradycyjnego pojęcia uzasadniania (justifica tion ) w prow adza pojęcie gw aranta/gw arancji 
(w arrant), składnika, czyniącego z praw dziw ych przekonań w iedzę.
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wali się in tensyw nie B. R ussell i L. W ittgenstein . Zdaniem  R ussella 
przekonanie je s t pew ne w ów czas, gdy nie m a logicznej m ożliw ości, by 
było ono fałszyw e. Z w łaszcza W ittgensteina in teresow ało  przez całe 
życie pytanie: co je st „na pew no” pew ne? Pozostał antyfundam entalistą, 
nie w idząc sposobu osta tecznego  uzasadnien ia w iedzy25. U w ażał, że 
jakiejś p rzekonanie m oże być „pew ne” ty lko dzięki roli, ja k ą  odgryw a 
w zbiorze aktualnie przyjm ow anych przekonań. D la R. M. C hisholm a 
[1994] pew ien sąd  je s t absolutn ie pew ny, jeże li nie m a żadnego innego 
sądu, który byłby bardziej pew ny (zagw arantow any) od niego.

Problemy rodzi również sposób uzasadniania zdań niebazowych. Tylko 
w wypadku system ów aksjom atycznych będzie chodziło o jednokierunko
we zależności dedukcyjne m iędzy zdaniam i bazow ym i i n iebazow ym i 
[M. Przełęcki 1993]. N adto, tylko w uproszczonym  w ypadku rac ją  pew 
nego zdania A  jest inne zdanie B; częstsze są sytuacje złożone, gdy racją 
zdania A są łącznie zdania B, C, D... N ieliczne tylko fragm enty w iedzy 
em pirycznej udało się dotychczas uporządkow ać dedukcyjnie. K artezjusz 
przyjmował wyłącznie dedukcję jako relację porządkującą między przeko
naniami bazow ym i i nadbudow anym i, Locke uznaw ał rów nież indukcję, 
a Peirce abdukcję. Z ależności (relacje „w ynikania”) m iędzy zdaniam i 
mają nadto również charakter rzeczowy (ich ustalaniem  zajm ują się nauki 
szczegółow e) lub psychologiczny  (m otyw acyjny, p ragm atyczny).

H istorycznie odróżnia się [A. P lan tinga 1993a] starożytny klasyczny 
(eksternalistyczny) fundam entalizm  A rysto telesa i now ożytny klasyczny 
(intem alistyczny) fundam entalizm  K artezjusza, M alebranche'a, Locke'a, 
Leibniza, B erkeleya, H um e'a i w ielu innych26. N ow ożytny fundam enta
lizm w ystępuje w  kilku  w ersjach. N ajsław niejsza i najw ażniejsza sięga 
K artezjusza i Locke'a, um ieszczonych u początków  deontologicznej i in- 
tem alistycznej tradycji epistem ologicznego fundam entalizm u. W  zależnoś

25 Fundam entalizm  filozoficzny jest sposobem  m yślenia, „który skazany został na 
banicję przez »późnego W ittgensteina«” [J. K m ita 1994 s. 31].

T. Triplett [1990] odróżnia (za innymi autoram i) następujące odm iany fundam enta
lizmu epistemologicznego: 1) ze względu na naturę zdań bazowych -  psychological fouri- 
dationalism, external-w orld foundationalism , superior basie foundationalism , modest basie  
foundationalism , ilerative foundationalism , simple foundationalism , b e lie f foundationalism , 
sensory foundationa lism , stable basie foundationa lism , contextual foundationalism ', 2) ze 
względu na relację m iędzy zdaniam i bazow ym i i niebazow ym i -  deductive fo u n d a tio n a 
lism, enum erative induction foundationa lism , e.xplanatory induetion foundationa lism , 
epistem ic prineip les foundationa lism , phenom enalist foundationa lism , nonphenom enalist 
foundationalism, pure foundationalism , m ixed foundationalism', 3) oraz dodatkowo -  strong 
foundationalism  i m odest foundationalism .
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ci od tego, w czym  upatru je się fundam enty poznania, fundam entalizm  
ep istem ologiczny m oże m ieć postać em piryczną, gdy w iąże podstawy 
poznania z dośw iadczeniem , lub racjonalistyczną, kiedy szuka ich w sfe
rze rozum u. W zależności od tego, czy przyjm uje się jeden , czy więcej 
rodzajów bazowych aktów poznawczych, odróżnia się radykalną (fenome
nologia Husserla) wersję fundam entalizm u epistem ologicznego i umiarko
w aną (em piryzm  logiczny) [M. H em poliński 1995 s. 279 n.].

Ze w zględu na rodzaj źródeł uzasadnian ia odróżnia się fundam enta
lizm  racjonalny i irracjonalny. P ierw szy  w ystępuje w dwu postaciach: 
fundam entalizm u przyjm ującego m ożliw ość uzasadnień  ostatecznych 
i koniecznych oraz bardziej ostrożnego, odrzucającego  taką  możliwość, 
chociaż podtrzym ującego generalnie tezę o potrzebie uzasadniania twier
dzeń. Fundam entalizm  racjonalny sprzeciw ia się postaw ie dogmatycznej. 
A le naw et w ów czas, kiedy nie przyjm uje uzasadnień  ostatecznych, nie 
chce się w iązać z pow szechnym  fallib ilizm em . Fundam entalizm  irracjo
nalny ju ż  to nie podaje żadnych (poznaw czych) racji dla sw ych twier
dzeń, już to nie podaje argum entów racjonalnych, odw ołując się na przy
kład do (bezkrytycznie) przyjm ow anych au tory tetów  (osobow ych lub 
rzeczow ych) lub anonim ow ej tradycji.

W  zależności od typu fundam entu odróżnia się fundam entalizm  inter- 
nalistyczny (subiektyw izujący), w iążący -  bardziej lub m niej m ocno -  
pew ność poznania z określonym i w ew nętrznym i stanam i podm iotu (bez
pośrednio doświadczanym i stanami umysłu), oraz ekstem alistyczny (obie
ktywizujący), uzasadniający zdania bazowe stanami rzeczowym i, istnieją
cym i zewnętrznie względem poznającego podm iotu. Od czasów Kartezju- 
sza i Locke'a klasyczny fundam entalizm  now ożytny w iązał się z intema- 
lizm em  i deontologizm em . Fundam entalizm  na przykład  A rystotelesa, 
T om asza z A kw inu, Thom asa R eida m iał charakter ekstem alistyczny .

W reszcie zależnie od siły argum entów , zw łaszcza pewności przypisy
wanej zdaniom bazowym, wymienia się [L. BonJour 1985 s. 26 n.] różne 
stopnie fundam entalizm u: m ocny, który przyjm uje, że przekonania bazo
we są logicznie nieom ylne, lub inaczej: pewne, niepowątpiew alne, nieko- 
rygowalne; um iarkowany, który głosi, że n ieinferencyjna zasadność prze
konań bazow ych w ystarcza do odpow iedniego uzasadnien ia wiedzy; 
słaby, w edług którego sam e z siebie p rzekonania bazow e m ają  bardzo 
niski stopień uzasadnienia epistem icznego, już  to nie spełniający w arun
ków adekwatnego uzasadniania wiedzy, już to nie pozwalający na zakwa
lifikow anie zdań bazow ych jako  uzasadniających przesłanek  d la innych 
przekonań.
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3. Fundamentalizm metodologiczny

Fundam entalizm  m etodologiczny je s t rodzajem  fundam entalizm u epi- 
stem ologicznego. N ależą tu ogólnie ze w zględu na cel „badania podsta
w ow e” nad logicznym i (form alnym i), m etodologicznym i, filozoficznym i, 
ale rów nież h istorycznym i, ku ltu row o-społecznym i i ekonom icznym i 
podstawam i nauk: dedukcyjnych i indukcyjnych, przyrodniczych i hum a
nistycznych, teoretycznych i p rak tycznych. P rzy szerokim  rozum ieniu 
fundam entalistyczny w ym iar m iały zarów no badania logicznego pozyty
wizmu (R. C arnap), krytycznego racjonalizm u K. Poppera, program y 
badawcze I. Lakatosa, jak  i d iachroniczna filozo fia  nauki Th. K uhna, 
anarchizm  m etodologiczny P. Feyerabenda, m ocny program  socjologii 
w iedzy B. B arnesa i D. B loora oraz najnow sze badania nad problem em  
realizm u i racjonalizm u w nauce, n iezależn ie od tego, czy dostrzegają 
one jakieś fundam enty poznania naukow ego, czy nie. R. W ójcicki [1995 
s. 13] nazyw a logicznym i fundam entalistam i logików , k tórych zdaniem  
wszystkie rozum ow ania n iededukcyjne są niepopraw ne.

W prost fundujący charak ter m iała neopozytyw istyczna log ika nauki 
(R. Carnap, C. H em pel), zajęta ustalaniem  założeń (podstaw ), przedm io
tu, celów, m etod oraz form alnej struktury poszczególnych nauk, głów nie 
fizyki, ale także nauk społecznych (O. N eurath27). In tencje fundujące 
widać w tytułach prac składających się na rozpoczęty w latach trzydzies
tych neopozytyw istyczny program  zbudow ania jedno lite j nauki w nie 
dokończonej serii w ydaw niczej F oundations o f  the U nity o f  Science: 
Toward an In terna tiona l E ncyclopedia  o f  U nified  Science2*. N adto 
w naukach przyrodniczych term in „fundam entalizm ” używany jest w dys
kusjach nad podstaw am i biologii na określenie poglądów  przeciw staw ia
jących się -  jak  kreacjonizm  -  ew olucjon izm ow i. Term in „fundam enta
lizm” pojawił się w m etodologicznych dyskusjach w N iem czech w latach 
sześćdziesiątych, kiedy krytyczny racjonalizm  (K. Popper, H. A lbert) 
przeciw staw ił fundam entalizm ow i logicznego pozytyw izm u pogląd o is 
totnej h ipotetyczności (fa llib ilności) poznania naukow ego.

21 O. Neurath był wyjątkiem w fundam entalistycznej postaw ie neopozytywizm u, gdyż 
opow iadał się za koherencyjną teorią  prawdy, h ipo tetycznością  zdań protokolarnych i -  
wbrew falsyfikacjonizm ow i Poppera -  za podtrzym yw aniem  hipotez sfalsyfikow anych, 
jeżeli rodzą nadzieję na dalszy rozwój poznania w przyszłości.

Vol. 1-2, Chicago-London 1970 (zob. tytuły w spisie bibliograficznym t. 2, s. 498).
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Także w Niem czech m iał m iejsce, głów nie w latach sześćdziesiątych, 
głośny pozytyw istyczny spór (P ositivism usstreit) o podstaw y nauk spo
łecznych [Th. W. A dom o 1971], W zięli w nim  udział przedstaw iciele 
em piryczno-analitycznej teorii nauki (K. Popper, H. A lbert), określani 
jako  pozytyw iści, oraz d ialektycznej teorii społeczeństw a (Th. Adom o, 
J. H aberm as), określani jako  m arksiści. Spór ten nie zakończył się żad
nym jednoznacznym  i ostatecznym  wnioskiem, jeżeli nie liczyć uogólnie
nia typu: „pozytyw izm  ubóstw ia jednostkow e fakty dośw iadczenia, mar
ksizm -  dialektyczną całość rozum u”. W ażne znaczenie dla dyskusji nad 
podstaw am i nauk dedukcyjnych i p rzyrodniczych m ają  rów nież prace 
W. S tegm ullera, a w Polsce M. P rzełęckiego i R. W ójcickiego.

4. Fundamentalizm aksjologiczny

W  fundam entalizm ie aksjologicznym  chodzi o uzasadniającą (szukają
cą  podstaw ) refleksję etyczną lub estetyczną nad ostateczną naturą dobra 
lub piękna, jak  rów nież o aksjo logiczną postaw ę życiow ą29, polegającą 
na dokonyw aniu w yborów  m iędzy dobrem  i złem  lub alternatyw nym i 
dobram i.

„N aturalnym ” poniekąd fundam entalistą  aksjologicznym  je st ten, kto 
uw aża pew ne rzeczy za szczególnie cenne, gotów  je st m ocno bronić 
głoszonych wartości, kiedy znajdą się one w  konflikcie z innym i wartoś
ciam i lub doraźną, p ragm atyczną korzyścią. Fundam entalizm  etyczny 
może przybrać postać rozważań m etateoretycznych nad podstawam i etyki 
(filozofia m oralności) lub przedm iotow ych rozw ażań nad filozoficznym i 
podstaw am i (uzasadnienie) dobra m oralnego, traktow anego jako wartość 
absolutna, oraz postać sądów o m oralnej, absolutnej powinności pewnego 
działania. W  tym sensie fundam entalistyczna jest każda etyka norm atyw 
na (A rystoteles, I. K ant, M. Scheler, T. S tyczeń) jako  teo ria  m oralnej 
pow inności, p rzy jm ująca absolutny charak ter podstaw ow ych kategorii 
etycznych, m iędzy innym i nakazu „czyń dobro, unikaj z ła!”

W  opozycji do absolutyzm u etycznego pozostaje m oralny relatyw izm  
(perm isyw izm ), negujący [R. Rorty 1996c s. 49] istnienie obiektywnej

29 Dla ich wagi dyskusje nad zagadnieniem antyfundamentalizmu (relatywizmu) etycz
nego R. R orty [1996c s. 64] nie pozostaw ia już  samym profesorom  filozofii.
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praw dy m oralnej oraz bezw arunkow ych, transkulturow ych zobow iązań 
etycznych, zakorzenionych w niezmiennej, ahistorycznej naturze człowieka. 
Zdaniem krytyków [Z. Baum an 1994b s. 42] fundam entalistów  etycznych 
cechuje „wyniosły stosunek do kom petencji etycznych prostych ludzi, jak 
i bezw zględny autorytet z góry przyznany w szystkiem u, co na tematy 
etyczne powiedzą, m ogą powiedzieć lub zechcą powiedzieć uczeni specja
liści”, oparty „na założeniu, że sądy etyczne nie są we w łaściw y sposób 
»ugruntowane«, jeśli jedynym  argum entem  na ich rzecz jest okoliczność, 
że »ludzie uważają je za słuszne« lub w praktyce stosują się do nich w ży
ciu codziennym ”. Ponow ożytny antyfundam entalista etyczny nie szuka 
etycznych podstaw moralności, nie tylko dlatego że utracił wiarę w możli
wość ich znalezienia, lecz dlatego że nie wierzy w ich istnienie. Złudzenie 
fundamentalistów polega na tym, iż są przekonani, „że nie będzie w świe
cie dobra, jeśli nie dow iedzie się jego konieczności; i że dowód koniecz
ności wywrze na rzeczyw istość w pływ ” [Z. Bauman 1994a s. 34],

Etycy opow iadający  się za tak po jętym  relatyw izm em  (antyfunda- 
mentalizmem) m oralnym  nie godzą się jednak na zarzut, że sprzeciw w o
bec istnienia absolutnych kryteriów  w yborów  m oralnych prow adzi auto
matycznie do nihilizm u m oralnego, usprawiedliwiającego każdego rodzaju 
zachow anie, o raz na przypisyw anie im poglądu, że żadne zabiegi o p o 
prawę stanu m oralności nie m ają sensu. Odrzucenie, jak u w spółczesnych 
pragmatystów, fundam entalizm u etycznego: nadprzyrodzoności, uniw ersal
nego rozumu oraz możliwości ostatecznych i koniecznych uzasadnień, nie 
pociąga za sobą negacji w szelkiej m oralności i to lerancji dla zła, lecz 
życie z m oralnością  etyczn ie n ie  u fundow aną (Z. Baum an).

R elatyw ista (antyfundam entalista) m oralny nadal przyjm uje, że sądom 
m oralnym  m ożna przypisać obiektyw ność, ale tylko w zględem  pew nych 
ram m oralności (m orał fram ew ork). B iologiczne spojrzenie na człow ieka 
nie pozbaw ia go, zdaniem  R. R orty 'ego [1996c s. 65], godności, m ożli
w ości w olnych w yborów  m oralnych i przestrzegania zasad m oralnych, 
lecz są one społecznie zre la tyw izow ane30. N aczelną zasadą (neo-) prag- 
m atystycznej etyki je s t w ym óg zm niejszan ia ludzkiego c ierp ien ia oraz 
zwiększania szans najw iększej liczby ludzi na szczęśliwe życie. „Cel taki 
nie je s t zapisany w gw iazdach i w takim  sam ym  stopniu nie je s t w yra

30 „Szacunek dla indywidualnej drogi do wiary, inspirowany m iłością bliźniego i przy
pow ieścią o kąkolu i pszenicy (»niech rosną razem  aż do żniw a«), zaow ocow ały sui 
generis perm isyw izm em , w którym  białe i czarne powoli stapiało się w n iew yraźną sza
rość” [J. P rokop 1994 s. 60],
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zem K arnow skiego »czystego rozum u praktycznego«, jak  nie je s t w olą 
Boga. Jest to cel, za który w arto um rzeć, ale nie znaczy to, że wymaga 
on oparcia  w siłach  nadprzyrodzonych” [Rorty 1996c s. 65]. Pozostaje 
problem , co robić w razie konflik tu  m iędzy konkurującym i kontekstam i 
m oralności (m orał fram ew ork) oraz konkurującym i postaw am i i zachowa
niam i m oralnym i. O sta tecznie R orty [1996c s. 69] czuje się zm uszony 
przyznać, że n ie  po trafi p rzedstaw ić rozstrzygających  argum entów  „za 
poglądem , który moi krytycy nazyw ają »relatywizm em «, a który ja  wolę 
nazyw ać »antyfundam entalizm em « albo »antydualizm em «”.

5. Antyfundamentalizm filozoficzny

Filozofię w spółczesną w jej głów nych nurtach charakteryzuje stopnio
we rezygnow anie z każdej postaci fundam entalizm u jako  głów nego celu 
filozofow ania [J. R. Searle 1996 s. 3]. O ile w X IX  w ieku i do połowy
XX w ieku filozofię rozum iano chętnie jako  naukę podstaw ow ą (Grund- 
w issenschaft)31, o tyle dzisiaj badania nad podstaw am i, w raz z podej
ściem genetycznym , uważa się za niem ożliwe i poznaw czo jałow e. „Nikt 
już dziś nie przem ierza świata ni um ysłu w poszukiwaniu nieuchwytnego 
G raala n iew zruszonej pew ności, pow szechnie też się uw aża, iż wszelkie 
odkrycia poczynione w tych peregrynacjach -  C ogito, ogląd  ejdetyczny 
H usserla czy w iedeńskie zdania protokolarne -  okazały się falsyfikatam i. 
Nie jesteśm y w stanie pow rócić do przedkulturalnej, przedjęzykow ej, 
p rzedhistorycznej -  zatem  przedludzkiej -  poznaw czej niew inności 
i w ciąż posługiw ać się filozoficznym  dialektem , by ją  op isać” [L. K oła
kow ski 1990 s. 82].

Jako fundam entalistyczne krytykuje się rów nież filozofow anie przypi
sujące sobie prio ry tet ep istem ologiczny  przy ujaw nianiu , w yjaśnianiu 
i system atyzow aniu -  stałych lub zm iennych -  podstaw  kultury. Kultura 
m a je  n iezależn ie od filozofii, k tóra m oże im  co najw yżej dostarczać 
dodatkow ego w sparcia [L. E. C ahoone 1988 s. 223 n.]. „K to wie -  być 
m oże, iż w każdej epoce toczyło się życie z dala od filozofii i że życie 
to w olne było  od trosk filozofów , obchodząc się doskonale bez wścib-

31 L. G eldsetzer [1970] w ym ienia w iele dziew iętnastow iecznych rozpraw  filozoficz
nych noszących tytuł „filozofia fundam entalna” .
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skiego nadzoru dobrze uzasadnionych standardów prawdy, piękna i dobra. 
Być m oże naw et takie w olne od k łopotów  filozoficznych  życie było  
uładzone i m oralne dzięki, a nie na przekór tem u, że nie m ieszali się 
doń, nie m anipulowali nim i nie zniekształcali go sam ozwańczy reprezen
tanci »pow inności un iw ersalnej«” [Z. Baum an 1994b s. 33].

Z kry tyką każdej postaci fundam entalizm u filozo ficznego32, jako  
dogmatyzm u i fideizm u, w ystępuje zw łaszcza neopragm atyzm  [W. Thro- 
op 1995 s. 349 n.] oraz postm odem iści zgrom adzeni wokół neopragm aty- 
zmu R. Rorty'ego i dekonstrukcjonizm u J. Derridy. K rytykują szczególnie 
koncepcję filozofii (zw łaszcza m etafizyki) jako uprzyw ilejow anego rodza
ju poznania33, jak o  „królow ą nauk” k ładącą osta teczne podstaw y pod 
naukę, religię, m oralność. Tradycyjna epistem ologia, głów ny bastion fun
dam entalizmu filozoficznego, rozpadła się w drugiej połow ie XIX wieku 
i nie powiodły się próby jej ratow ania przez dw udziestow iecznych (neo-) 
pozytyw istów , fenom enologów  i filozofów  analitycznych34. W cześniej 
F. N ietzsche, a dzisiaj M. H eidegger, odrzucając każdą postać pew ności, 
określają naszą  epokę m ianem  nih ilistycznej. Jedynie m ożliw ą postaw ą 
dla filozofa je s t p rzy jęcie prob lem atyczności każdej podstaw y35.

Pogląd o końcu filozofii fundam entalistycznej nie je s t w ynalazkiem  
Rorty'ego i dekonstrukcjonistów . Pojaw ił się w X IX  wieku, kiedy filozo
fię zaczęto m ierzyć standardam i racjonalności nauk szczegółow ych, k tó 
rych nie potrafiła spełnić, oraz kiedy w ystąpiono z program em  parcelacji 
filozofii m iędzy nauki em piryczne. N astaw iony praksistycznie K. M arks 
dom agał się, by filozofow ie przestali się zajm ow ać in terpretow aniem  
świata, a zaczęli go zm ieniać. Przy końcu XX w ieku kres filozofii ozna
cza także u trata znaczenia, jak ie m iała ona dotąd w edukacji ogólnouni- 
w ersyteckiej.

32 „A ntyfundam entalistą filozoficznym  będę nazyw ać każdego in telektualistę, który 
rezygnuje z fundam entalistycznej problem atyki filozoficznej” [J. K m ita 1994 s. 32],

33 „Epistemologia nie dysponuje żadnymi szczególnymi uprawnieniami do autonom icz
nego (tj. n iezależnego od nauk szczegółow ych) rozstrzygania podstaw ow ych problem ów  
odnoszących się do ludzkich procedur poznaw czych” [M. H em poliński 1995 s. 281].

4 Z  program em  ratow ania filozofii przez jej unaukow ienie w ystąpiły  rów nocześnie 
neopozytywizm  („filozofia naukow a” jako teoria poznania naukow ego) oraz fenom enolo
gia, oba kierunki pod hasłam i filozofii jako  nauki ścisłej.

35 „Filozofia w naszych czasach stała się skrom niejsza, bardziej ścisła i dająca się 
kontrolow ać. N auczyła się rezygnować z fałszyw ego czaru głęboko brzm iących zwrotów, 
z tego, co »absolutne«, »fundam entalne«, z »uzasadnień ostatecznych«, gdyż poznała 
absolu tną pustkę takich słow nych zabaw ” [H. Schleichert 1975 s. 7].
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A ntyfundam entalizm  epistem ologiczny m oże m ieć postać skrajną36, 
kiedy odm awia epistem ologii wszelkich w yróżnionych kom petencji w za
kresie ludzkiego poznania. T akie ep istem ologicznie n ih ilistyczne stano
w isko przypisuje się niekiedy R orty 'em u37. M ożna je  rów nież dostrzec 
u Th. K uhna, P. Feyerabenda, a w pew nym  okresie W. V. O. Q uine'a38. 
A ntyfundam entalizm  um iarkow any postuluje przejście od epistem ologii 
teoretycznej do ep istem ologii zorientow anej na badanie ludzkiej praxis, 
sposobu ludzkiego bycia w św iecie, pozostaw iając epistem ologii w naj
lepszym  w ypadku ustalanie i precyzow anie sensu pojęć i tw ierdzeń (jak 
to czyniła w czesna filozofia analityczna). Um iarkowanie antyfundamenta- 
listyczne stanow isko znajdujem y u H. Putnam a [1990], który w ystępuje 
w praw dzie przeciw ko próbom  kładzenia fundam entów  pod byt i pozna
nie, jednak odrzuca relatywizm , zwłaszcza kulturowy, i dostrzega w neo- 
p ragm atyzm ie bardziej adekw atny sposób w idzenia tego problem u.

K oncepcja filozofii jako  uniw ersalnego sędziego, aprobującego jedne 
czynności intelektualne i odrzucającego inne, oraz stróża kultury i moral
ności była m ożliw a między innym i dzięki rozum ieniu filozofii jako „try
bunału czystego rozum u” i „czystej teo rii” , założeniu o (dom niem anej) 
neutralności obserw acji i istnieniu czystych faktów , to jest niezależności 
danych em pirycznych od teoretycznego kontekstu, jak  rów nież przyjęciu 
koncepcji języka jako biernego instrum entu poznania39. Fundam entalizm  
m etafizyczny operuje językiem  krytykow anego przez am erykańskich 
neopragm atystów  reprezentacjonizm u, posługując się -  samozrozumiałymi 
na jego  gruncie -  pojęciam i realizm u, poznania, praw dy obiektyw nej, 
teo rii40, racjonalności, uzasadniania, faktu, podm iotu i przedm iotu, sądu

36 J. K m ita [1994 s. 32] odróżnia antyfundam entalizm  aktyw ny (neopragmatyzm  
i postm odernizm ) oraz potencjalny, om ijający serio  potraktow aną problem atykę fundam- 
entalistyczną.

37 Pojęcie „śm ierci” epistemologii, a później filozofii w ogóle pojawiło się w literatu
rze filozoficznej w latach siedem dziesiątych, głównie w zw iązku z pracami R. Rorty'ego 
i W. V. O. Q uine'a.

38 „M yślę, że dla celów  filozoficznych i naukow ych najlepiej będzie zrezygnować 
z pojęcia w iedzy” [W. V. O. Q uine 1987 s. 109]. W now szych pracach, porzucając częś
ciowo myśl o epistemologii znaturalizowanej, Quine [1990] przyjmuje istnienie oddzielnej 
i niezależnej od psychologii i neurofizjologii dziedziny badań epistem ologicznych.

39 N a n iebezpieczeństw a absolutystycznego m yślenia w filozofii i zakusy rozumu 
totalitarnego zw raca uwagę m iędzy innymi R. Kubicki [1995].

40 „Fundam entalistyczne pojęcie teorii musi zostać odrzucone i »teoria«, podobnie jak 
»prawda« i »wiedza« m uszą zostać przeinterpretowane w świetle interpretacyjnego, post- 
fundam entalistycznego zw rotu” [R. R orty 1985 s. 13].
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(proposition ), danych zm ysłow ych, dośw iadczenia . P rzestały  one być 
zrozum iałe, a ich oczyw iste użycie uw aża się za w yraz naiwnego funda
m entalizm u41.

In terpretacyjny zw rot (in terpretive turn) w filozofii [D. R. H iley, 
J. F. Bohm an, R. Shusterm an 1991] pociągnął za sobą zm ianę znaczeń 
kategorii fundam entalistycznych. Interpretacja rozum iana antyfundam enta- 
listycznie (na przykład hermeneutycznie) jest alternatywnym  modelem dla 
fundam entalistycznej (neopozytywistycznej) procedury w yjaśniania nauko
wego. Sztyw ne realizow anie fundam entalistycznej koncepcji w iedzy 
usunęłoby, zdaniem  antyfundam entalistów , z nauki całe partie w iedzy 
oraz uniem ożliw iłoby wszelki postęp naukow y. W szechobecna w każdym 
typie poznania in terpretacja  m a charak ter ku lturow y i społeczny, gdyż 
przebiega w ram ach kontekstu społecznych w ierzeń, oczekiwań i praktyk 
(holizm )42. O becny w każdym  dow odzie (ev idence ) e lem ent przygodny
-  ku ltu row o-historyczne okoliczności, ludzkie pragnienia, w zgląd na 
praktyczne ow oce poznania -  każe zastąp ić pojęcie dow odu pojęciem  
zgody (consensus), rów nież co do tego, co uznaje się jako  dow ód 
[R. Rorty 1995a].

Podchw ycony przez filozoficzną herm eneutykę paradoks „M enona” 
sugeruje, że poznanie bezzałożeniow e je s t niem ożliwe: żeby coś poznać, 
muszę w cześniej coś o tym  w iedzieć. N ie istn ieje „czysta”, to je s t nie 
zinterpretow ana, ateoretyczna praw da ani uprzyw ilejow ane m yślow e 
reprezentacje , gw aran tu jące bezpośredni kontakt (odzw ierciedlanie) z o- 
biektyw ną rzeczyw istością, k tóra m ogłaby być n ieobala lną podstaw ą 
wiedzy. Należy się liczyć z ludzką skończonością, osadzeniem  człowieka 
w kulturze, h istorii i konkretnym  kontekście językow ym , czy wręcz bio
logicznym i ograniczeniam i poznaw czej aparatury  gatunku ludzkiego, 
których nie da się n igdy do końca p rzezw yciężyć ani zobiektyw izow ać.

Odpowiadając na pytanie, co się dzieje, kiedy filozofowi miesza się postawa funda- 
m entalistyczna z apodyktycznym  tonem  sw ych wyw odów , K. Jaspers [1976 s. 195] pod
kreśla potrzebę cnoty skrom ności u filozofów . „N ajlepsi filozofow ie nie znajdują się być 
może w śród obciążonych obowiązkiem  nauczania filozofii. [...] Profesor filozofii [...] nie 
jest przyw ódcą nadającym  ton, lecz słuchającym , tym , który daje się pouczać [...], gdyż 
również najwybitniejsi ludzie m ogą się m ylić i nikt nie jest autorytetem, któremu przysłu
guje posłuszeństw o”.

42 Zdaniem  antyfundam entalistów  prace późnego L. W ittgensteina i M. H eideggera 
pokazały przekonyw ająco, że nie istn ieją  żadne ogólnie ważne kryteria praw dy (dobra 
i piękna) oraz że akceptacja przekonań i ich uzasadnienie jest spraw ą praktyki społecznej 
[Ch. B. G uignon 1991 s. 81].
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Postawa antyfundam entalistyczna w filozofii w iąże się z antydemarka- 
cjonizm em  [A. Bronk 1995b]: odrzuceniem  tradycyjnych  radykalnych 
opozycji, m iędzy innymi centralnej dla fundam entalizm u dystynkcji mię
dzy tym , co w poznaniu pojęciow e (teoretyczne), a tym , co em piryczne, 
m iędzy schem atem  i treścią (jak jeszcze do niedaw na głosili filozofowie 
analityczni), teorią i praktyką43, naukam i przyrodniczym i i hum anistycz
nym i. A ntyfundam entalizm  sprzeciw ia się istn ieniu  niepodważalnych 
pryncypiów  poznania oraz realizm ow i, poglądow i o istnieniu „świata 
w sob ie” . Z an tyfundam entalistycznego punktu w idzenia zasadniczym  
błędem  fundam entalistycznej koncepcji w iedzy je s t przekonanie, że ma 
ona strukturę h ierarchiczną: że istn ieją  zdania bazow e, będące pewnym 
fundam entem  poznania. Ani w punkcie w yjścia, ani w punkcie dojścia 
filozofia nie dysponuje praw dam i koniecznym i44. F ilozofow ie nastaw ie
ni sceptycznie nie dostrzegają żadnej m ożliw ości uniknięcia w poznaniu 
konw encjonalnych decyzji lub w yjścia z b łędnego  koła poznania45.

Ani nauka, ani filozofia nie odnoszą pożytku z kategorii prawdy, gdyż 
zakłada ona realizm , którego uzasadnienie w ym aga przyjęcia „spojrzenia 
z perspektywy Boga” (W. V. O. Quine) i „widzenia znikąd” (H. Putnam), 
to jest ideę idealnego obserwatora, nie uwarunkowanego żadną ogranicza
jącą  perspektyw ą. O drzucenie absolutystycznego ideału praw dy46 -  zdań 
bazow ych, jako  niepodw ażalnej podstaw y filozofii i każdego poznania, 
oraz niezawodnych procedur em pirycznego (bezpośredniego) uzasadniania 
tw ierdzeń47 -  nie m usi, zdaniem  antyfundam entalistów , oznaczać, że 
„praw da” ma tyle znaczeń, ile jest procedur uzasadniania, i że każde

43 „Jednym z wypaczeń, wprowadzonych do filozofii przez współczesność, jest zasad
nicze oddzielanie rozumu teoretycznego od rozumu praktycznego” (wywiad z H.-G. Gada- 
m erem , B ez ostatniego słow a, „Forum " 31:1995 nr 4).

44 „Ludzie -  w zbraniając się, z korzyścią dla sw ego człow ieczeństw a, przed rolą 
absolutu -  rozstają się z filozofią pierwszych zasad, z arche, i opow iadają się za koncep
cjam i, które absolutne pytanie o początek -  absolutne pytanie o prawom ocność -  czynią 
zbędnym  i zaw ieszają" [O. M arquard 1994 s. 81].

45 „Nieprzezwyciężalna klątwa błędnego koła i tu nie przestaje działać, jak  we wszel
kim poszukiw aniu ostatecznej podstaw y" [L. K ołakow ski 1990 s. 41],

46 Pow ołując się na Ch. S. Peirce'a, J. Fetzer [1993 s. 477] powiada: „N ajważniejsza 
m aksym a nauki głosi: »nie blokuj drogi badaniu!« Nie czyń tw ierdzeń absolutnych. 
Nie tw ierdź, że coś nie może być poznane. Nie m yśl, że odkryliśm y to, co ostateczne 
i niew yjaśnialne. Nie w yobrażaj sobie, że jakaś teoria uzyskała już  ostateczne i pełne 
sform ułow anie” .

47 Antyfundam entaliści w ykorzystują chętnie analizy E. G ettiera, kwestionującego tak 
zw aną standardow ą analizę w iedzy (Platona), którą tw orzą uzasadnione, praw dziw e prze
konania.
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przekonanie je s t rów nie dobre [R. Rorty 1985 s. 5 n.]. S tw ierdzają oni 
tylko, że o prawdzie (obiektywności, racjonalności itp.) nie można pow ie
dzieć niczego niezależnie od procedur uspraw iedliw iania obow iązujących 
w pew nej kulturze lub społeczeństw ie oraz w tej lub innej dziedzinie.

K onsekw entnie antyfundam entaliści odrzucają korespondencyjną defi
nicję prawdy oraz „retorykę naukow ej obiektyw ności”: to nie solidarność 
jest ufundow ana na obiektyw ności, lecz obiektyw ność budow ana jest na 
solidarności w spólnoty [R. Rorty 1985 s. 16]. Do Th. K uhna wielu filo 
zofów (w raz z I. K antem ) uw ażało, że celem  nauki je s t poszukiw anie 
wiedzy pew nej. Jak  pokazuje w spółczesna filozofia  nauki, m ożliw e są 
nieabsolutne kryteria prawdy. W prawdzie poszukiw anie prawdy jest nadal 
głównym  celem  naukow ców , jednak  w iedza naukow a pozostaje isto tn ie 
h ipotetyczna (fallib ilna).

Podważając koncepcję autonom icznego podm iotu poznającego, istn ie
jącego poza h istorią , tradycją  i językiem , an tyfundam entaliści dokonują 
równocześnie jego czasow ego „poszerzenia” : podm iot nie jest (jak u K a
nta) transcendentalny, lecz h isto ryczny . C hociaż pew ności poznania nie 
m ożna w iązać z pew nym  historycznym , skończonym , ograniczonym  
podm iotem , w zm acnia się on, jak  pow iada H .-G . G adam er, zbiorow ym  
doświadczeniem  ludzkości, złożonym  w kulturze, dziejach i skonkretyzo
wanym w języku, którego przysw ojenie czyni człow ieka silnym m ądroś
cią w cześniejszych pokoleń (kum ulatyw ne rozum ienie w iedzy).

Czy rozstanie z filozofią p ierw szych zasad i upadek klasycznego fun
damentalizmu musi oznaczać pożegnanie z filozofią w ogóle i porzucenie 
w szelkiej epistem ologii w szczególności?48 Tego zdania je s t na 
przykład R. Rorty, dla którego rezygnacja z epistem ologii fundam entalis
tycznej jest rów noznaczna z odrzuceniem  każdego typu ep istem ologii
i pojęcia praw dy. W edług A. P lan ting i [1993a s. V, 85] zanegow anie 
fundam entalizm u -  jednego  z m ożliw ych  „program ów  epistem ologicz- 
nych” i ep istem ologii jako  osta teczn ie fundującej ludzkie poznanie oraz 
każdego innego uprzyw ile jow anego rodzaju poznania, naukow ego49 lub 
religijnego -  nie pociąga za sobą tezy o „śm ierci” każdego typu filozofii, 
epistem ologii i po jęcia praw dy. Podobnie jak  porzucenie kartezjańskiej 
pewności poznania nie oznacza rezygnacji z w szelkich prób uzasadniania

48 „Pytanie to jes t tutaj rów noznaczne z pytaniem , czy sceptycy w istocie należą do 
filozofów ” [O. M arąuard 1994 s. 3],

49 „Innymi słowy, zakwestionowane zostało wyróżnione m iejsce nauki w europejskiej 
kulturze, jak  i zespół przekonań na tem at społecznej w artości nauki i m etody naukow ej 
jako  ucieleśnienia Rozum u, Praw dy, Postępu” [M. K em pny 1994 s. 23],
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i uspraw iedliw iania sw ych poglądów . Tak jest tylko w ów czas, kiedy 
uw aża się, że u podstaw  w iedzy m ogą się znajdow ać tylko przekonania 
konieczne, lub gdy m iesza się (konieczny) sposób dochodzenia do praw
dy z sam ą praw dą. S tanow isko, że istn ieją  tw ierdzenia praw dziw e, nie 
oznacza, że potrafim y do nich w każdym  w ypadku nieom ylnie dotrzeć. 
Ponadto czym  innym  je st praw dziw ość tw ierdzenia, a czym innym  pew 
ność co do jego  praw dziw ości. Jest jednak  praw dą, że w filozofii upra
w ianej n iefundam entalistycznie po jęcia epistem ologii, praw dy i uzasad
n iania nabyw ają innego znaczenia n iż  w filozofii fundam entalistycznej 
[A. P lantinga 1993a s. 85],

Chociaż tezę o końcu epistem ologii m ogą sugerować wypowiedzi nie
których antyfundam entalistów , krytykujących jak  J. F. Lyotard wszelkie 
„wielkie narracje” filozoficzne, pozostaje możliwość uprawiania epistemo
logii jako filozoficznej refleksji nad poznaniem nie opartej na założeniach 
absolutyzm u i fundam entalizm u [M. H em poliński 1995 s. 277]. Na 
przykład R. Rorty, kiedy analizuje pojęcie prawdy i odrzuca epistemologię 
fundam entalistyczną, przeprow adza przecież de fa c to  rozw ażania ściśle 
epistemologiczne. Mocnej postawie antyfundamentalistycznej może dlatego 
postaw ić zarzut tu ąuoque\ bycia filozofią fundam entalistyczną .

Filozofia -  czy raczej potrzeba filozofow ania -  pozostaje „wieczysta”, 
chociaż może być różnie realizow ana, także jako krytyczna refleksja nad 
ludzką praktyką (pragm atyzm ). Trw ałe być może są pytania filozoficzne, 
natom iast daw ane odpowiedzi pozostają hipotetyczne. Epistem ologia, jak 
zauważa A. Plantinga [1993a s. VI], „jest niesłychanie trudną dyscypliną,
o wiele trudniejszą od, pow iedzm y, m etafizyki m odalności. [...] Gwaran
cja, ju sty fikacja , dow ód, ep istem iczna norm atyw ność, praw dopodobień
stwo, racjonalność -  w szystko to są niesłychanie trudne po jęcia”. Dla 
un iknięcia trudności i paradoksów  postaw y fundam entalistycznej propo
nuje się -  wygodne, bo poznaw czo m inim alistyczne -  upraw ianie filozo
fii w konwencji hipotetycznej, nie angażujące wyraźnie po stronie funda
m entalizm u lub antyfundam entalizm u. Podejście takie pozbaw ia filozofię
-  fundującego w łaśnie -  znaczenia d la  kultury , sprow adzając j ą  do roli 
na przykład  pożytecznego „ćw iczenia in te lek tualnego” .

50 „Aktywny antyfundam entalista filozoficzny, broniąc swego poglądu o  niew ykonal
ności w szelkiego fundam entalistycznego program u upraw om ocniającego, zakłada tym 
samym jakąś bezwarunkową tezę czy tezy o charakterze fundamentalistycznym [...] zakła
da bezw arunkow ą tezę czy tezy przynajm niej instrum entalnie podporządkow ane realizacji 
jakiegoś program u fundam entalistycznego” [J. K m ita 1994 s. 43],
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6. Fundamentalizm kulturowy

G ranice m iędzy fundam entalizm em  i an tyfundam entalizm em  ku ltu ro 
wym nie są ostre. Ich rozróżnien ie kom plikuje fakt, że w rozw ażaniach 
nad ku ltu rą  operuje się zw ykle w yidealizow aną je j koncepcją. Funda
m entalizm  kulturow y znajduje m iędzy innym i swój w yraz w dwu -  na 
pierwszy rzut oka opozycyjnych -  tezach: o w yróżnionej pozycji pewnej 
kultury (europo- azjo- czy afrocentryzm ) oraz o tym, że ludzkie poznanie
i zachow anie je s t isto tn ie zre latyw izow ane (czy zdeterm inow ane) do 
pew nej perspektyw y kultu row ej, k tó rą  m ożna w praw dzie zm ieniać, ale 
od której nie m ożna się do końca uwolnić. Za fundam entalizm  kulturowy 
m ożna rów nież uw ażać postaw ę dopatru jącą  się ostatecznych podstaw  
kultury w B ogu, relig ii, cz łow ieku, społeczeństw ie, filozofii lub nauce.

P ostac ią  fundam entalizm u kulturow ego je s t etnocentryzm , jako  -  
mniej lub bardziej św iadom e -  absolutyzow anie punktu w idzenia zwykle 
w łasnej k u ltu ry51. W ielu filozofów  zachodnich (M . H eidegger, L. K oła
kowski, H .-G . G adam er) przy jm ow ało  pogląd  o w yróżnionej z w ielu 
powodów -  relig ijnych, filozoficznych, etycznych, naukow ych -  pozycji 
kultury europejsk ie j o raz o zasadności ocen ian ia z je j punktu w idzenia 
innych ku ltu r. O dpow iednio  m am y do czynien ia z kulturow ym  fundam 
entalizm em  zachodnioeuropejskim , islam skim , chińskim , afrykańskim  itp. 
Przekonany na ogół o oczyw istej w artości (i przewadze) w łasnej kultury 
(europocentryzm ), Europejczyk z trudem  dostrzega, że kultury pozaeuro
pejskie m ogą nie akceptow ać zachodniego stylu życia, europejskich  sys
temów praw nych, ekonom icznych, społecznych, relig ijnych oraz zachod
nich sposobów w idzenia i w artościow ania świata. Nie potrafi więc zrozu
mieć zachow ań pozaeuropejsk ich  fundam entalistów  kulturow ych, którzy 
n iekiedy gw ałtem  dążą do pow strzym ania ekspansji kultury zachodniej 
na w łasne obszary  kulturow e.

P otraktow anie kultu row ego zre latyw izow ania sposobów  poznania
i w artościow ania jako  postaci fundam entalizm u może dziw ić, gdyż w łaś
nie kulturow y relatyw izm  uw aża się za w yraz postaw y antyfundam enta- 
listycznej, rów nającej kultury . Znany pogląd o rela tyw izm ie (w w ersji

51 P rzykładem  zaw ężonej koncepcji kultury je s t num er „E thosu” (9:1996 nr 35-36) 
pośw ięcony „klasycznym  korzeniom  kultury w spółczesnej” , która rozum iana tu jes t jako 
europejska. Podobny europocentryzm  odkryw am y w zeszycie „Znaku” (46:1994 nr 7), 
noszącym  uniw ersaln ie  brzm iący tytuł: „Czy kryzys kanonu kultury?”
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m ocnej determ inizm ie) kulturow ym , ku k tórem u skłaniało  się w ielu an
tropologów  i socjo logów 52, głosi, że standardy poznaw cze, etyczne, es
tetyczne, społeczne itp. są uw arunkow ane ku lturow o-historycznie. To 
kultura, w której człow iek się rodzi i wzrasta, decyduje o sferze wartości 
duchowych (fundam entalizm  aksjologiczny) oraz sposobie w idzenia przez 
człow ieka siebie i o taczającego go świata. Tezę o relatyw izm ie kulturo
wym  w ykorzystu je się rów nież an tyfundam entalistycznie do radykalnej 
kontekstualizacji w szystk ich  w artości, jak  w w ypadku „m ocnego progra
m u” socjologicznej szkoły edynburskiej (B. Barnes, D. B loor), która 
odrzucając istn ienie w spólnego rdzenia w szystk ich  kultur, przyjm uje -  
podobnie jak  neopragm atyści -  że ostatecznie k ry teria racjonalności są 
społeczne i kulturow e (relatyw izm  kontra racjonalizm ).

W  świecie zachodnim z procesami określanymi mianem kryzysu scjen- 
tyzm u łączy się odchodzenie od koncepcji jednej uniw ersalnej kultury, 
u tożsam ianej ex defin itione  z ku ltu rą śródziem nom orską [M. Kempny 
1994 s. 23 n.]. Procesom  tym tow arzyszy odrzucanie koncepcji filozofii
i relig ii jako  kładących podstaw y pod kulturę53. Porzucanie utrwalonych 
kanonów  je st szczególnie w yraźne w sztuce europejsk ie j, k tóra wyrosła 
na gruncie kultury helleńsko-chrześcijańsk iej, służąc także dostrzeganiu 
oraz u trw alaniu  porządku w św iecie54. T ezę o przypadkow ości i bez
podstaw ności dotychczasow ej kultury europejskiej głosi postm odernizm . 
R. Rorty, oceniany zw ykle jako relatyw ista kulturow y, przyjm uje coś na 
kształt e tnocentryzm u, kiedy przyznaje, że patrzy na inne kultury i ich 
problem y z am erykańskiego punktu w idzenia. P raw da i fałsz m ają, jego 
zdaniem, charakter lokalny, gdyż w iążą się z określonym i ludźmi w okre
ślonym  m iejscu i czasie. P rotestu je jednak  przeciw ko nazyw aniu  go 
re la tyw istą55, gdyż uw aża, że je s t to zarzut m ożliw y tylko z pozycji 
kulturow ego absolutyzm u, k tórego praw om ocności nie przyjm uje.

52 W ybór klasycznych tekstów socjologicznych z dyskusji nad kulturow ym  relatywiz
mem daje E. M okrzycki [1992].

53 „M asow a dem okracja, udane zastosow anie w praktyce sugestii, że w szyscy ci, 
którzy zdani są na decyzje polityczne, powinni jednocześnie móc na nie wpływać, zagraża 
Platońskiemu podziałowi na racjonalne poszukiwanie prawdy przez m ędrców i poddawanie 
się pasjom  przez pozostałych” [R. Rorty 1996b s. 89],

54 Por. „Z nak” 46:1994 nr 7.
55 „Kulturowym relatyw istą” nazywa R orty'ego H. Putnam . W edług Rorty'ego [1995a] 

m iędzy jego poglądam i i poglądam i Putnam a nie zachodzi istotna różnica, gdyż obaj nie 
przyjm ują „spojrzenia znikąd”, to jest poznania niezależnego od podmiotu, wartości i inte
resu.



TYPY FUNDAM ENTALIZMU 171

W  am erykańskiej antropologii kulturowej funkcjonuje antyfundam enta- 
listycznie zabarw iony term in „w ie loku ltu row ość” (m ulticu ltura lism ) na 
określenie form  zachow ania kulturow ego m niejszościow ych  (zw łaszcza 
czarnych) grup etn icznych [T. T urner 1993-1994]. N iekiedy hasło p lura
lizmu kulturow ego przybiera uproszczoną postać postulatu, by uw zględ
niać w program ach nauczania podstaw ow ego i uniw ersyteckiego odm ien
ności zachow ań kulturow ych. M oże to prow adzić do ryzykow nego u toż
samiania pojęcia kultury z pojęciem  grupy etnicznej lub rasy, gdy różno
rodność kulturow a staje się w artośc ią sam ą w sobie. T olerancja dla 
wszystkich form  zachow ania kulturow ego oraz rów nocześn ie sprzeciw  
wobec jakichkolw iek uniw ersalnych i niepodw ażalnych zasad, hierarchii 
wartości i stałych układów  odniesienia pociąga za sobą m ocną relatyw i
zację kultur. Dla antyfundam entalisty pluralizm  form zachow ania kulturo
wego oznacza bowiem  nie tylko różnicę poglądów ludzi żyjących w róż
nych św iatach kulturow ych, lecz także to ta lną  odm ienność odnośnych 
światów życia codziennego (Lebensw elt), zam kniętych na sposób Leibni- 
zowskich m onad, w zajem nie nieporów nyw alnych i niezdolnych do poro
zum iew ania się56.

7. Fundamentalizm społeczno-polityczny

W dyskusjach po litycznych  term in „fundam enta lizm ” funkcjonuje 
zwykle jako inw ektyw a służąca dyskredytow aniu poglądów  przeciw ników  
politycznych, bez próby w yjaśnienia i uspraw iedliw ienia w łasnego stano
wiska. U praszczająco -  w św iecie w spółczesnym  m ożna zauw ażyć dw ie 
tendencje: liberalną, jako  droga sukcesu ekonom icznego  i społecznego, 
oraz fundam entalistyczną, jako  skrajna reakcja na n iebezpieczeństw a, 
które n iosą  ze sobą dem okracje liberalne.

Z pozycji liberalnej dem okracji za fundam entalistyczny uchodzi każdy 
system polityczno-społeczny -  konserw atyw ny, praw icow y lub lewicowy
-  który nie hołduje ideałom  zaw łaszczanym  dzisia j przez liberalizm :

56 D. Davidson [1991] odrzuca jako  tak zwany trzeci dogm at (analogicznie do w cześ
niej zdyskw alifikow anych przez Q uine'a) przekonanie, że istn ieją takie same dla w szyst
kich ludzi dane dośw iadczenia, k lasyfikow ane odm iennie w zależności od kulturow o 
uwarunkowanych schem atów pojęciow ych, decydujących o sw oistej „organizacji” świata.
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w olności, rów ności, spraw iedliw ości, pluralizm u, tolerancji. Przy ideolo
gicznym  traktow aniu  fundam entów  życie społeczne m a postać: bezkry
tycznego „ślepego” posłuszeństw a przywódcy, totalitarnych form  władzy, 
życia  w gettach , rozbudow anej kontro li po licyjnej nad społeczeństwem  
itp. Skrajnie fundam entalizm  polityczny może przybrać form ę faszyzują
cą, nac jonalistyczną lub ekstrem alnych ruchów  polityczno-społecznych, 
głoszących na przykład rasową, narodowościową, św iatopoglądową i kul
tu row ą -  restryktyw nie rozum ianą -  odrębność i jedność pew nej grupy 
społecznej (narodu). N aturalistyczny charak ter m iał dw udziestow ieczny 
fundam entalizm  narodow ego socjalizm u ze sw ą biologizującą i mitologi- 
zu jącą koncepcją rasy. Do organizacji fundam entalistycznych zalicza się 
dzisiaj palestyński H am as i Tam ilskie Tygrysy ze Sri Lanki. Zapytany, 
co najbardziej zagraża „społeczeństw u o tw artem u” , K. R. P opper odpo
wiada: „Przede w szystkim  trybalizm  i fundam entalizm . To podstaw owe 
zagrożenia, którym  ludzkość będzie m usiała staw ić czoło w najbliższym  
czasie. T rybalizm  to to, co dzieje się obecnie w C horw acji i na Litwie. 
H om ogeniczne grupy rob ią  tam  dw ie rzeczy: po p ierw sze -  źle traktują 
i tęp ią  m niejszości; po drugie -  w ytyczają agresyw ne granice wokół 
siebie. Fundam entalizm  zaś to gotowość ludzi do nietolerancji, która nie 
m oże współistnieć z instytucjam i społeczeństw a otw artego i która zawie
sza, a następnie niszczy jego  insty tucje”57.

P ostac ią  fundam entalizm u politycznego je st fundam entalizm  ekono
miczny z „m item ciągłego postępu ekonom icznego”. Przyjm uje on u pod
staw  życia gospodarczego i społecznej racjonalności n ienaruszalne, po
w szechnie obow iązujące reguły gospodarki, na przykład  w postaci m ar
ksistow skiej tezy, że „fundam entem  życia społecznego są ekonom iczne, 
a nie ideo logiczne interesy człow ieka” . R odzajem  fundam entalizm u jest 
rów nież fundam entalizm  ekologiczny, reprezentow any przez (skrajne) 
ruchy ekologiczne jako  tak zw ana zielona alternatyw a. K w estionuje on 
rozw ój cyw ilizacji przem ysłow ej i postuluje „pow rót do natu ry”. Ekolo
gia, nauka o ekosystem ach, chce rów nocześnie odgryw ać rolę superm o- 
ralności, osądzając postępow anie człowieka względem  jego biologicznego 
środow iska58. Fundam entalizm  „zie lonych” je s t nie tylko program em  
ekologicznym , lecz także społecznym  i politycznym  o akcentach antymo-

57 Z sir K arlem  R. Popperem  rozm awia Rom an Warszewski, „Przegląd Pow szechny” 
1993 nr 3 s. 398.

58 D o ciekaw ostek historycznych należy fakt, że pierwszym  krajem w prow adzającym  
konsekw entnie ustaw y o ochronie przyrody byty hitlerow skie Niemcy.
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dernistycznych (n iekiedy n iechętnych rew olucji naukow o-technicznej) 
oraz irracjonalnych (kiedy dow odzi kom prom itacji ośw ieceniow ego rozu
mu). „Zielony in teg ryzm ” uw aża siebie za osta tn ią  szansę ludzkości.

Przeciwnikiem  każdej postaci fundam entalizm u polityczno-społecznego 
jest liberalizm , operu jący  hasłam i w olności, p luralizm u, tolerancji, roz
dzielania sfery publicznej i pryw atnej oraz państw a i religii, neutralności 
w yznaniow ej i św iatopoglądow ej państw a, p raw a do aborcji i „a lterna
tywnych form  życia” itp. Społeczeństw o nie potrzebuje, według Rorty'e- 
go, do swego przetrwania i rozwoju żadnego lepiszcza w postaci „m etafi
zycznych” przesłanek typu natura ludzka, przyrodzone praw a człow ieka, 
duch w spólnoty, w spólnota krw i, „św iecki hum anizm ” lub przy jm ow a
nych pow szechnie przekonań św iatopoglądow ych i etycznych59. W ystar
czy odw ołać się do pragm atycznych  zalet dem okracji (liberalnej), k tórą 
liberalizm  uw aża za najlepszy  sposób zapew nien ia ładu społecznego 
i dobra w spólnego.

Ale najbardziej naw et radykalny antyfundam entalista musi praktycznie 
przyjąć jak ieś gran ice to lerancji, by życie w spólnotow e było w ogóle 
możliwe. R zecz nie w tym , czy postaw i się granice ludzkiej w olności 
(staw iają je  najbardzie j naw et liberalne spo łeczeństw a), lecz w jakim  
kierunku i jak  daleko się je  przesunie. Powszechna i całkow ita tolerancja 
dla w szystkich  ludzkich  zachow ań (na przykład  „dew iacyjnych” ; dla 
radykalnych rela tyw istów  m oralnych je st to naturaln ie term in fundam - 
entalistyczny) -  bez jak ichko lw iek  reguł życia społecznego oraz m ożli
wości odróżniania między praw dą i fałszem oraz dobrem i złem -  zamie
niłaby życie w spólnotow e w piekło. Państw o konsekwentnie św iatopoglą
dowo neutralne nie m ogłoby skuteczn ie w ykonyw ać swej podstaw ow ej 
funkcji, ja k ą  je s t stanow ienie praw a o raz zapew nienie m inim um  w arun
ków dla jego przestrzegania. Takie fakty, jak  odrzucanie przez społeczno
ści zachodnie to ta litarnych  system ów  faszystow skich, a akceptow anie 
zachodnich społeczeństw  dem okratycznych, osądzanie zbrodni i zbrodnia
rzy, a pochw alanie uczynków  m iłosierdzia i bezinteresow ną służbę cz ło 
w iekow i, p rzeczą tw ierdzeniu , jakoby  obiektyw na i pow szechna w iedza 
w tych spraw ach nie była m ożliw a.

59 „Każda próba znalezienia gruntu pod nogami w tej nieważkości stanowi ogranicze
nie wolności, a więc powrót do zakładających sens św iata ideologii totalitarnych z prawa 
czy z lewa, których czas, jak  ogłaszają z triumfem mass media, już  się skończył” [J. P ro
kop 1994 s. 58],
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W ażnym  elem entem  fundam entalizm u społeczno-politycznego jest fun
dam entalizm  św iatopoglądow y (ideologiczny). C elem  św iatopoglądu 
(obok m otyw ow ania, inspirow ania działania) je s t m iędzy innym i dostar
czenie odpowiedzi na tak zwane pytania fundamentalne: o sens ludzkiego 
życia i ludzkiej historii, pochodzenie człow ieka i jego miejsce w świecie, 
źródła m oralności, tajem nicę zła, absurd przem ijania i śmierci. Ponieważ 
w sposób ściśle racjonalny (naukow y) niew iele da się udzielić odpow ie
dzi na centralne pytania egzystencjalne, w strukturę każdego św iatopo
glądu w chodzą rów nież elem enty pozaracjonalne, w postaci na przykład 
em ocjonalnych postaw  człow ieka w obec św iata.

Fundam entalizm  św iatopoglądow y może przybierać postać laicką, 
naukow ą, re lig ijną  itp., w zależności od tego, jak ie  głów nie idee wyko
rzystuje do całościow ego, interpretu jącego, porządkującego  w idzenia 
św iata60. Laicki fundam entalizm  św iatopoglądow y pojaw ił się w okresie 
O św iecenia w konkurencji do relig ijnego obrazu św iata. U trw alił się 
w XIX w ieku, zastępując relig ijne w idzenie św iata m yśleniem  opartym 
na podstaw ach niereligijnych: naukow ych (fundam entalizm  scjentystycz- 
ny), filozoficznych czy po prostu ideologicznych. W  oczach Kościoła 
kato lickiego za postać św iatopoglądu laickiego uchodzi skrajny libera
lizm . W  próżni w yw ołanej cyw ilizacyjnym i frustracjam i oraz w sytuacji 
zagrożenia poszczególnego człow ieka i całych społeczeństw , wykorzystu
jąc oczyw iste słabości „m oderny” i „postm oderny” , niespodziew anie 
odżyw ają skrajne tendencje fundamentalistyczne: nacjonalistyczne, religij
ne, polityczne, ekonom iczne. O dw ołując się do naturalnej człow iekowi 
potrzeby bezpieczeństw a, staw iają w miejsce rozum u -  uczucie i sponta
niczność, a w m iejsce nauki i techniki -  bliskość z naturą.

8. Fundamentalizm religijny

Fundam entalizm  religijny m a wiele postaci i stanowi dzisiaj w odbio
rze społecznym  najbardziej spektakularną i kontrow ersyjną postać funda
m entalizm u. Jedni w idzą w religii ostatni bastion fundam entalizm u, inni

60 W początkach XX wieku oddzielano (H. Rickert, E. Husserl, M. Scheler) filozofię 
jako  obiektyw ne poznanie św iata od św iatopoglądu jak o  postawy w obec św iata zgodnie 
z przyjętym i założeniam i religijnym i lub ideologicznym i.
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jedyną instancję zdolną staw ić tamę rozlew ającym  się wodom  pow szech
nego relatyw izm u i m oralnego perm isyw izm u.

H istorycznie fundam entalizm  relig ijny  w iąże się ze środow iskiem  
am erykańskich protestantów . Powstanie w 1919 roku am erykańskiej fun
dam entalistycznej organizacji relig ijnej , W orld 's C hristian  Fundam en- 
tals A ssociation , było odpow iedzią na procesy sekularyzacyjne (m oder
nizacji) w am erykańskim  protestantyzm ie. Spraw a nabrała ogólniejszego 
wymiaru społeczno-politycznego z chwilą, gdy fundamentaliści am erykań
scy, w odpow iedzi na natu ra listyczną i herm eneu tyczną (alegoryczną) 
interpretację B iblii, zaczęli obstaw ać przy dosłow nym  rozum ieniu b ib lij
nego opisu stworzenia świata. Zakw estionow ali oni prawo do wyłącznego 
nauczania darw inistycznej teorii ew olucji w szkołach publicznych i do 
m agali się -  p rzynajm niej na zasadzie rów now agi -  nauczania rów nież 
kreacjonizmu. Do odrodzenia i intensyfikacji protestanckiego fundam enta
lizm u doszło w Stanach Z jednoczonych  w końcu lat siedem dziesiątych, 
między innym i w postaci ruchu an tyaborcyjnego i postu latu  obecności 
religii w życiu publicznym . Europejski fundam entalizm  religijny (protes
tancki lub katolicki) m a cechy w spólne z fundam entalizm em  północnoa
m erykańskim , ale nie je s t z nim  identyczny. W  Europie term in „funda
m entalizm  relig ijny” m a na ogół znaczenie pejoratyw ne [F. K ónig 1994 
s. 324 n.].

Fundam entalizm  religijny nie je s t w dziejach (poszczególnych) religii 
niczym zaskakującym  ani nowym . R eligia jest z sam ej swej natury fun- 
damentalistyczna, domaga się bowiem absolutnego uznania swych podsta
wow ych w artości i praw d (dogm atów )62 oraz w ysuw a roszczen ia obej
mujące całe ludzkie życie. Jest w ięc uproszczeniem , kiedy ludzi zaanga
żowanych autentycznie w sw ą religijność nazywa się pejoratyw nie funda
m entalistami tylko dlatego, że biorą na serio prawdy swej w iary i starają 
się konsekw entnie przestrzegać je j norm  m oralnych63.

61 W ydaw ała ona w latach 1910-1915 serię w ydaw niczą The Fundam entals.
62 „Poszukiwanie przez wielu ludzi w czasach dezorientacji jak iegoś fundam entu jest 

całkow icie zrozum iałe. W ielu ludzi nie w ie już , o co chodzi w ich w łasnym  życiu, jak  
również we w łasnej religii. A relig ią bez m ocnego fundam entu ulega rozkładow i przez 
ducha czasów, ulega degeneracji. [...] Fundam ent można jednak mieć również bez zajm o
wania postaw y fundam entalistycznej” [H. Kiing 1994 s. 740].

63 H. W aldenfels [1995 s. 95] przeciw staw ia religijny fundam entalizm  („absolutne 
zapewnienie tożsamości tego, co własne, postawa zamykającego się wycofywania”) synkre- 
tyzmowi („rozpłynięcie się w wielości, aż do utraty własnej tożsamości, nastawienie, które 
pozostaje niekom unikatyw ne, poniew aż ostatecznie unicestw ia d ialogow e partnerstw o”).
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Jak pokazuje h istoria religii, ruchy fundam entalistyczne pojaw iały się 
w przeszłości w wielu religiach: w hinduizm ie, islamie, judaizm ie, chrze
ścijaństw ie. D zisiaj spektakularnym  i kontrow ersyjnym  dla kultury euro
pejskiej przykładem  żywotności fundam entalizm u religijnego stał się fun
dam entalizm  islam ski, jako  rów nocześnie doktryna relig ijna i siła poli
tyczno-społeczna. Łącząc m ocny nacjonalizm  z ksenofobiczną obawą 
przed Zachodem  z jednej strony oraz przezw yciężając swe wcześniejsze 
kom pleksy z drugiej strony, walczy on z religią chrześcijańską i europej
ską kulturą. Jednak sam islam  nie jest religijnym  i kulturow ym  m onoli
tem: współistnieją w nim różne prądy, począwszy od walczących o kultu
row ą odrębność islam u, a skończyw szy na tych, które w prost dążą do 
przysw ojen ia sobie kultury zachodniej.

Przejaw y odradzania się fundam entalizm u relig ijnego w świecie 
w spółczesnym  upatruje się rów nież w pojaw ianiu się na skalę wcześniej 
n iespotykaną „now ych re lig ii” oraz (m łodzieżow ych) sekt religijnych 
(psychokulty), zaspokajających, niekiedy w spektakularny sposób, trwałą 
potrzebę relig ijności i społecznej identyczności. Sytuacja państw a prze
strzegającego konsekw entn ie zasady relig ijnej neutralności i wolności 
relig ijnej, na przykład  przy przyznaw aniu ruchom  (ąuasi-) religijnym  
statusu praw nego, nie je s t łatw a. Pokazuje to toczący się aktualnie 
w N iem czech spór o status scjentologii jako  religii.

W spółcześni fundam entaliści chrześcijańscy (skrajn i64 lub um iarko
w ani), broniąc autonom icznego charakteru praw d (dogm atów) i wartości 
religijnych, sprzeciw iają się -  apelując o pow rót do źródeł religii -  mię
dzy innymi redukcji chrześcijaństw a do w ym iaru (wyłącznie) doczesnego, 
jak  rów nież różnym  postaciom  ateizm u państw ow ego, szerzonego także 
za pieniądze podatnika w ierzącego. Jako przykład fundam entalizm u kato
lickiego z przeszłości wym ienia się średniowieczne wojny krzyżowe oraz 
inkw izycję, a w spółcześnie „dew ocyjny” kato licyzm  polski i irlandzki. 
W skazuje się rów nież na integryzm  katolicki (tradycjonalizm  arcybiskupa 
M. L efebvre 'a), zachow aw czy nurt w K ościele kato lickim , dom agający 
się między innymi konsekwentnego akceptowania depozytu wiary Kościo
ła w jego  tradycyjnym  w ym iarze oraz respektow ania obecności Kościoła 
w życiu społecznym . Do europejskich religijnych ruchów fundamentalis- 
tycznych zalicza się takie o rganizacje, jak  aprobow ane przez K ościół

64 H. Kiing [1994 s. 725] mówi o religijnym  fundam entalizm ie ekskluzyw nym .
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katolicki O pus D ei czy działające na Zachodzie kontrow ersyjne Bractwo 
św. P io tra  i D zieło  A niołów  (Engelw erk).

N iełatwo w skazać na elem enty w spólne różnym  typom fundam entaliz
mu relig ijnego . Fundam entalizm  relig ijny  m ożna rozum ieć dw ojako: 
1) jako  uznanie osta tecznych , fundam entalnych , n ieom ylnych praw d 
relig ijnych65 (dogm atów , k tóre są tw ierdzeniam i ściśle bazow ym i)66; 
biorą one -  jak  w chrześcijaństw ie -  sw ój początek  w bezpośrednim  
objawieniu Boga i przekazyw ane są w Piśm ie św iętym  i tradycji; 2) jako 
postawę i tendencję do k ładzenia religijnych podstaw  pod inne dziedziny 
kultury i całe życie ludzkie. Fundam entalizm  relig ijny  charakteryzuje 
upraszczające m yślenie i w idzenie św iata w kategoriach  czarno-białych. 
Na czele ruchów  fundam entalistycznych  znajdu ją się zw ykle charyzm a
tyczni, p ro fe tyczn i przyw ódcy.

Krytycy zarzucają fundam entalistom  religijnym , że chodzi im nie tyle
o obronę w artości relig ijnych, ile o w ładzę polityczną, w alkę z p luraliz
mem relig ijnym  oraz w olnośc ią  relig ii i sum ienia. Ze strony dom agają
cych się radykalnego  rozdziału  K ościo ła od państw a fundam entalizm  
religijny, jak o  dok tryna po lityczna i w ładza praw no-adm inistracy jna, 
ściąga na relig ię  zarzut (kato lickiego) to ta litaryzm u, p retendującego do 
spraw ow ania doczesnego „rządu dusz” . D la „ośw ieconego” antyfunda- 
mentalisty, przekonanego, że jedynym  sposobem  urządzenia now oczesne
go świata jest absolutny rozdział religii od państwa, każda konsekwentnie 
religijna postaw a m usi się w ydaw ać fundam entalistyczna. S traszony 
hipotetycznym  w idm em  państw a w yznaniow ego, ma on d la m ało dla 
niego zrozum iałych  zjaw isk  relig ijnych  sloganow e określen ie -  „fana
t yzm” . N ie po trafi na p rzykład  pojąć, że różne pozaeuropejsk ie  posta
cie fundam entalizm u relig ijnego  m ogą być rów nież form ą reakcji na 
kryzys identyczności, w yw ołany procesam i europeizacji (w esternalizacji). 
N ieliczni autorzy  po lscy , którzy  podejm ują  problem  fundam entalizm u

65 „Realizm naukowy i religijny fundamentalizm wyw odzą się z tego samego popędu” 
do narzucania własnego, prywatnego sposobu nadawania znaczenia życiu „ogółowi społe
czeństw a” [R. R orty 1995b s. 24].

66 Zdaniem  A. Plantingi [1983 s. 48] przekonaniem  ściśle bazowym (properly basie) 
jest wiara w Boga (b e lie f in G od ), a nie sąd o istnieniu Boga (existence o f  G od), i stanowi 
ona jedną z podstaw  noetycznej struktury człow ieka, na którą składa się zbiór przekonań 
(p roposilions), w które ktoś wierzy, wraz z określonym i epistem icznym i relacjam i zacho
dzącym i m iędzy tym i przekonaniam i.

67 Rów nież postmodemiści potrafią głosić swe poglądy z fanatyzmem, nie tolerującym 
innych postaw  i poglądów .
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religijnego z pozycji katolickiej, oceniają go negatyw nie. P iszą o „poku
sie fundam entalizm u” , „okopow ej m en talności” [A. M arcol 1992], „pa- 
ra in te lek tualizm ie” i za leca ją  kato likom  „gotow ość odejścia od postawy 
m onopolisty  posiadającego  pełnię praw dy” [J. Ż yciński 1990].

Trudno przedstaw ić sobie religię, która nie byłaby fundam entalistycz- 
na w tym  sensie, że nie obstaw ałaby przy głoszonych przez siebie praw
dach i w artościach. N ie każdy w ierzący m usi być fideistą  tylko dlate
go, że przyjm uje praw dy w iary także w ówczas, gdy brak dla nich dosta
tecznych podstaw  racjonalnych69. K ościół kato licki odrzuca jako  sprze
czną z chrześcijaństw em  rezygnację z rozum u w kw estiach w iary. Kato
licka ortodoksja znajduje oparcie w nieom ylnej, jak  w ierzy, instancji, 
jak ą  jest nauczycielski urząd K ościoła, czuw ający nad ciągłością tradycji 
oraz popraw nością i rozw ojem  doktryny chrześcijańskiej.

Jeżeli przyjąć, że oskarżenie o fundam entalizm  dotyczy skrajnych 
form  fundam entalizm u relig ijnego , rzecz po lega m iędzy innym i na tym, 
jak  i gdzie poprow adzić granicę m iędzy fundam entalizm em  słusznym 
i fałszywym . Podkreślając w  encyklice Centesim us annus (nr 29) w całej 
rozciągłości praw a ludzkiego sum ienia, zw iązanego tylko naturalną i ob
jaw ioną prawdą, Jan Paw eł II w skazuje na grożące światu niebezpieczeń
stw a m iędzy innym i ze strony fundam entalizm u religijnego: „w niektó
rych krajach po jaw iają się nowe form y fundam entalizm u religijnego, 
który w sposób zaw oalow any czy naw et otw arcie un iem ożliw ia m niej
szościom  w yznaniow ym  pełne korzystan ie z przysługujących  im praw 
obyw atelskich czy relig ijnych , u trudniając im udział w życiu kultural
nym, ograniczając praw o K ościoła do przepow iadania Ewangelii i prawo 
ludzi słuchających tego przepow iadania do przyjęcia go i naw rócenia się 
do C hrystusa” .

68 M ożliw y jest rów nież laicki fideizm  pozareligijny, jeśli na przykład przyjm ie się 
(jak K. R. Popper), że opow iedzenie za rozum em  i racjonalnością  jes t kw estią wiary.

69 „W  teologii katolickiej nigdy nie rozum iano praeam bula  fid e i  jako  racjonalnego 
podłoża, na którym  opiera się w iara i wraz z którym  upada, a w ięc nigdy nie uważano 
rozumu za ostateczną miarę w iary” [F. von Kutschera 1990 s. 6], Por. opinię M. Przełęc- 
kiego [1996b s. 77]: „Szczególny charakter hipotezy teistycznej (o istnieniu Boga, AB) 
każe nam jej stopień uzasadnienia ocenić intuicyjnie jako  niski [...] i trudno w związku 
z tym je j akceptację uznać za akt racjonalny".



Wartości chrześcijańskie 
(uwagi amatora1)

Pojęcie wartości chrześcijańskich służy do opisu i w yjaśnienia otacza
jącego nas św iata, często jednak , a m oże przede w szystk im , pełni ono 
praktycznie rolę oceniającą (w artościującą) w dyskusjach św iatopoglądo
wych, ze w szystk im i tego faktu konsekw encjam i. Po lsk ie  kontrow ersje 
społeczno-polityczne w okół praw nej ochrony w artości chrześcijańsk ich  
nie pojawiły się przypadkowo. Chodzi bow iem  o problem y natury ideolo
gicznej (angażujące g łęboko ludzkie przekonania) w yw ołane m iędzy 
innymi w chodzeniem  Polski w struktury zachodnioeuropejskie i o zw ią
zane z tym  przem iany św iadom ościow e. K ażda w ielka relig ia, system  
moralny lub społeczny ma am bicje uniw ersalistyczne, a osoba prześw iad
czona o ich słuszności będzie trak tow ała alternatyw ne system y w artości 
jako zagrożenie w łasnej relig ii, m oralności i porządku społecznego.

Zasadniczy problem  w artości chrześc ijańsk ich  po lega na tym , czy są 
one pow szechne, a w ięc czy ich p rzestrzegan ia należy oczekiw ać od 
wszystkich ludzi, czy też -  ponieważ są związane z religią chrześcijańską
-  obow iązują one tylko lub głów nie je j w yznaw ców . W  toczonych dys
kusjach pojęcie w artości chrześcijańskich  pojaw ia się obok takich pojęć, 
jak: praw a człow ieka, w artości hum anistyczne, dem okracja, to lerancja, 
otwartość, w olność, pluralizm , spraw iedliw ość społeczna itp., często jako 
wygodny skrót zw alniający od m yślenia. Pow szechnie, nie tylko w św ie
cie zachodnim , dostrzega się szczególne znaczenie d la  harm onijnego 
w spółistn ienia i w spółpracy narodów  tak ich  w artości, jak: praw o do 
życia, osobistej w olności, pracy, godziw ej za n ią  zapłaty , w łasności, 
posiadanie ojczyzny i rodziny, sw obodnego w yboru m iejsca zam ieszka
nia, w łasnej tradycji kulturow ej, sw obodnego w ypow iadania w łasnej 
opinii, w olności w yznania i relig ii, p rasy , zrzeszan ia się, nauki oraz

1 Słowo „am ator" wywodzi się, jak  w iadom o, z łacińskiego am are, czyli „kochać” .
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dem okracji. Pojęcia te w yw ierają  znaczny, nie dający się do końca kon
trolow ać wpływ na ludzkie m yślenie i działanie. Ich m ocne zabarwienie 
em ocjonalne w yw ołuje pozy tyw ną lub negatyw ną reakcję uczuciową. 
Skrajnie w ykorzystu je się je  instrum entaln ie (ideologicznie) jako  samo- 
zrozum iale zaw ołania bojow e albo -  podw ażając sensow ność -  katego
rycznie odrzuca.

W ieloznaczność, n ieostrość, silna kontekstow ość pojęcia wartości 
chrześcijańsk ich  każe się nim  posługiw ać ostrożn ie, ze św iadom ością 
niebezpieczeństw  zw iązanych z jego użyciem 2. Nie istnieje jedno, ogól
nie przyjęte określenie w artości chrześcijańskiej (częściej w liczbie mno
giej: w artości chrześcijańskich). Pojęcie to dzieli sw ą niejednoznaczność 
z innym i abstrakcyjnym i, skądinąd w ażnym i społecznie i kulturowo, 
w yraźnie w artościu jącym i kategoriam i, jak: naród, interes narodowy, 
ojczyzna, patriotyzm , dobro wspólne, racja stanu itp. Ich definicja nastrę
cza podobne trudności jak  w ielu innych kluczow ych pojęć. Logicy co 
najm niej od czasów  A rysto telesa w iedzą, że w ym óg definiow ania głów
nych kategorii pew nej dziedziny daje się spełn ić tylko w ograniczonym  
zakresie. N adto brak w yraźnej defin icji nie przesądza o praktycznej u- 
miejętności odróżniania pewnego przedmiotu od innych przedmiotów oraz 
nie p rzekreśla m ożliw ości porozum iew ania się ludzi ze sobą.

Problem y z podaniem  jasnej i ostrej, co w ięcej, satysfakcjonującej 
zainteresow anych definicji w artości chrześcijańskich  przyw odzą na myśl 
znane pytanie św. A ugustyna o czas. M im o swej niejednoznaczności 
pojęcie w artości chrześcijańskich jest d la  chrześcijan ina i poniekąd każ
dej osoby z kręgu kultury zachodniej zrozum iałe; nie będzie na ogół 
w iększych trudności z praw idłow ym  ich zlokalizow aniem , chociaż -  być 
m oże -  z dokładniejszym  określeniem  ich sw oistości. Chodzi wszak
o pewien stan faktyczny, o zjawiska, z którymi człowiek w Europie styka 
się na co dzień i na każdym  kroku, aczkolw iek ich wyjaśnienie i uzasad
nienie m oże mu spraw iać kłopot. K ultura europejska pełna je st przeja
wów w artości chrześcijańsk ich  oraz dow odów  ich oddziaływ ania.

Nie przesądzając dalszych  w yw odów , przyjm ijm y roboczo, że dla 
chrześcijan ina pojęcie w artości ch rześc ijańsk ich  m oże być rodzajem  
poręcznego uogóln ien ia na określenie chrześcijańsk iej postaw y wobec

2 Zdaniem K. R. Poppera [1997c s. 269] niewielu filozofów podejmuje temat wartości 
m iędzy innymi dlatego, że „przytłaczająca część w ypow iedzi na tem at w artości to po 
prostu puste gadanie. W ielu z nas lęka się więc, że włączając się do dyskusji, przysporzy
libyśm y jedynie pustosłow ia albo czegoś, co nie byłoby łatw o od niego odróżnialne” .
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sacrum  i tego, co dla chrześcijaństw a szczególnie cenne (św ięte). Przy- 
dawka „chrześcijańskie” mogłaby sugerować, że chodzi o wartości party
kularne, zw iązane z jedną  religią, jednak uniw ersalizm  chrześcijańskiego 
przesłania sprawia, że podstaw owe wartości chrześcijańskie są  rozum iane 
jako pow szechne.

W artościam i chrześcijańsk im i są te, k tóre przyjm uje za takie samo 
chrześcijaństwo, chociaż niekoniecznie musi je  uznawać osoba niew ierzą
ca. D ziedzina w artości ch rześc ijańsk ich  je s t w ew nętrznie zróżnicow ana. 
W poszczególnych epokach z różną intensyw nością chrześcijaństw o pod
kreślało i starało się praktykow ać poszczególne cnoty (wartości): m ądroś
ci, wiary, nadziei, m iłości Boga i bliźniego, m iłosierdzia, ubóstwa, poku
ty, działalności m isyjnej... U stalenie „kata logu” rzeczy cennych oraz 
faktycznie cenionych przez chrześcijanina jest rzeczą przede w szystkich 
sam ych w ierzących oraz kom peten tnych  badaczy (teologów , h istoryków  
Kościoła, socjologów  i psychologów ) doktryny i w ielowiekowej praktyki 
chrześcijańskiej.

1. Kontekst współczesnych dyskusji

Pojęcie w artości chrześc ijańsk ich  w ym aga odpow iedniej transm isji 
kulturowej, religijnej i spo łecznej3. N a jego  kontekst sk ładają się okreś
lone param etry czasow e i przestrzenne, jak  rów nież przekonania, w iedza 
i intencje użytkow nika4, naw et jeśli przyjąć, że podstaw owe w artości się 
nie zm ieniają , lecz co najw yżej adap tu ją  do zm iennych okoliczności. 
M iejscem  realizow ania się w artości chrześcijańskich  jest kultura, w tym 
wypadku ku ltu ra zachodnia, w szczególności relig ia, teologia, filozofia ,

3 „Kto wierzy w Boga [...] ten więcej wie o istocie kosmosu od każdego ontologicz- 
nego redukcjonisty. Nawet najbardziej naiwny monoteista, który sobie wyobraża Boga pod 
postacią ojca, jes t uodporniony na ślepotę wobec w artości” [K. L orenz 1986a s. 201],

4 R ozw ażenie sem antyki w yrazów  w artościujących w ym aga ustalenia: „1) co znaczy 
w artościow anie, 2) kto w artościuje, 3) co w artościuje, 4) dla kogo coś jest w artością, 5) 
czy w yraz je s t czysto w artościu jący  (inaczej i ściślej: prym am ie w artościu jący), czy 
opisow o-w artościujący (inaczej: w tórnie w artościujący), 6) jakiej kategorii w artości do ty
czy, 7) czy jes t nacechow any em ocjonalnie, 8) czy jes t nacechow any pod w zględem  
intensyw ności, jeżeli jest wyrazem opisowo-wartościującym , to czy składnik wartościujący 
jest defin icyjny, czy konotacyjny" [J. Puzynina 1992 s. 9].
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sztuka, nauka. C hociaż w edług chrześcijaństw a jego zasadnicze wartości 
p rzekracza ją granice każdej kultury  (w tym  sensie są one uniw ersalne), 
praktykuje się je  w określonej historycznej sytuacji, w yw ierającej wpływ 
na ich rozum ienie. S tąd poza szeroko rozum ianą ku ltu rą zachodnią (eu- 
roatlantycką) w artości chrześcijańskie m ogą być pojęciem  pustym . Prze
ciętnem u Europejczykowi niewiele m ów ią na przykład wartości mahome- 
tańskie, hinduskie lub australijskich aborygenów. M ożna sobie wyobrazić 
społeczeństwo (europejskie) tak dalece obojętne wobec religii, że pojęcie 
w artości chrześcijańsk ich  stanie się dla niego aksjo logicznie martwe.

W spółczesne zainteresowanie tematem wartości m a miejsce w sytuacji 
kryzysu, w którym  człow iek  znalazł się po utracie spontanicznej wiary 
w B oga i w drugiego człow ieka oraz przekonania o stałości własnej 
natury i otaczającego go św iata [J. T ischner 1982 s. 482], Pytanie o war
tości pojaw ia się dziś w kontekście pluralistycznego św iata postmodernis
tycznego, w którym  konkurencyjnie w ystępują różne system y w artościo
w ania i różne filozoficzne aksjo log ie5. Z asadnicze pytanie brzmi: czy 
(dla n iektórych tak zw ane) ogólnoludzkie w artości są  stanow ione, czy 
zadane, a jeśli zadane, to na czym  opiera ją  się ich absolutne roszczenia. 
D yskusje toczą się w kontekście podw ażania un iw ersalnego znaczenia 
kultury europejskiej, a w niej relig ii, chrześcijaństw a i tradycyjnych 
społeczności, jak  rodzina czy w spólnota relig ijna. O bserw ow any kryzys 
tradycyjnych w artości chrześcijańskich to także kryzys kultury śródziem
nom orskiej. Głosi się, że nie istnieją w artości (m oralne) ważne i obowią
zujące każdego człow ieka, że praw da i dobro, praw da i w olność są war
tościami przeciwstawnym i, że relatywizm moralny jest rękojm ią tolerancji 
i dem okracji. Bronić wartości, to między innymi nie godzić się na zama
zyw anie granic m iędzy p raw dą i fałszem , dobrem  i złem .

Nic dziw nego, że h ierarch iczn ie ustrukturow any i rządzony Kościół 
kato licki, przypom inający o zakazach i nakazach D ekalogu, na których 
opiera się kultura zachodnia, staje się niejednokrotnie kam ieniem  obrazy 
dla liberalnych społeczeństw  pluralistycznych, zarzucających mu monopo
lizowanie prawdy, brak otwartości i nietolerancję. Antyfundam entalistycz- 
na (an tyfundacjonalistyczna) i rela tyw istyczna m yśl postm odernistyczna 
nie tylko zrezygnow ała ze staw iania ostatecznych pytań i dawania na nie 
w iążących odpow iedzi, lecz -  co w ięcej -  uw aża sam ą myśl o nich za

5 W artością  w edług liberalizm u jest to, „co my, ludzie, cenim y sobie jako  źródło 
naszej satysfakcji i co obok zasobu przekonań (w iedzy) w yznacza nasze zachow ania” 
[B. S tanosz 1995 s. 101].
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błędną [A. B ronk 1995a], S tw ierdza się, że m iędzy re lig ią  i m etafizyką 
A rystotelesa zachodzi fałszyw y zw iązek; ogłasza, że Bóg i m etafizyka 
umarły na Zachodzie mniej w ięcej w tym  sam ym  czasie (tzw. postnietz- 
scheańska dekonstrukcja m etafizyki).

W  sytuacji kulturow ego relatyw izm u i durkheim ow skiej anom ii anty- 
fundam entalistycznie nastaw iony człow iek niew iele znajduje zrozum ienia 
dla absolutnie z sam ej swej istoty pojm ow anych podstaw ow ych wartości 
chrześcijańskich. K w estionuje zresztą  nie tyle sam o ich istnienie, ile 
wyjątkowość i bezw arunkow e obow iązyw anie. W  ich m iejsce przyjm uje 
się ogólnikow o i abstrakcyjnie rozum iany hum anizm , pojęcie godności 
i praw człowieka. Na pluralistycznym  rynku kultury w spółczesnej, gdzie 
handluje się rozm aitym i tow aram i, sprzedając i kupując „w artości” zależ
nie od koniunktury oraz sztucznie (reklam a) w ytw arzanych  upodobań 
przygodnych klientów, głoszenie niezm iennych w artości fundam entalnych 
wywołuje zrozum iałą niechęć, jako  uzurpow anie m onopolu na obszarze, 
gdzie ex defin itione  (podobno) w szyscy m ają te sam e prawa.

Dla m entalności konsum pcyjnej w szystkie w artości (i norm y) kulturo
we, religijne, m oralne, społeczne itd. jaw ią  się jako  konkurujący ze sobą 
towar, którego w ybór -  jak  się fałszyw ie sądzi -  leży całkow icie w swo
bodnej gestii konsum entów . W  najlepszym  w ypadku, nie angażując ase
kurancko zbyt mocno w łasnej osoby, w ybiera się w artości chrześcijańskie 
na sposób reklam ow anego m ydełka, które w ym ienia się łatwo i bez spe
cjalnych konsekwencji, gdy tylko pojawi się inne, „lepiej” zaspokajające 
doraźne potrzeby. O t, jeden  je st chrześcijan inem , inny islam itą, a ktoś 
inny niewierzącym . W  sytuacji „nocy aksjologicznej” praw dę oskarża się
0 dyktaturę, zam iast o dew iacjach  m ów i się o „innych” -  to znaczy: 
równie upraw nionych -  orien tacjach  lub preferencjach  (kulturow ych, 
etycznych, estetycznych, ludycznych...). C i, k tórzy ex p ro fesso  pow inni 
być nauczycielami, bo predestynuje ich do tego przygotowanie zawodowe
1 zajm ow ana pozycja społeczna, zastrzegają się publiczn ie, że nie chcą 
nikogo pouczać, by nie być -  broń B oże -  posądzonym  o „brak o tw ar
tości i postaw y p lu ralistycznej” . R zecz kom plikuje się w ów czas, gdy 
pewna społeczność chce pielęgnow ać swe dotychczasow e w artości i bro
nić przed poniżaniem .

6 Zw olennikam i relatyw izm u kulturow ego jes t w ielu socjologów  i etnologów , na 
przykład M. M auss, L. Levy-B ruhl i P. W inch.
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2. Dzieje pojęcia wartości

Sw ą w spółczesną karierę pojęcie w artości rozpoczęło w XVIII wieku, 
najpierw  w ekonom ii, potem  w filozofii i innych dziedzinach kultury7, 
zaspokajając w idoczną potrzebę, nie tylko językow ą. Zadom ow iło się 
w kulturze, ulegając przy tym  -  jak  każdy m odny term in8 -  znaczenio
wej ekspansji i in flacji9. E konom iczna m etaforyka w artości widocznie 
dobrze się kojarzy w spółczesnej m entalności konsum pcyjnej i trudno 
z nią wojować. Teologia chrześcijańska również odwołuje się do metafo
ryki ekonom icznej (jest ona obecna na przykład u św. Pawła) za pomocą 
pojęć ekonom ii zbaw ienia, odkupien ia, n iegrzeszen ia pod sankcją kary 
w iecznej. O w artości m oralnej czynów  ludzkich m ówi teologia moralna.

Problem atyka aksjologiczna może być przedm iotem  refleksji przednau- 
kowej i naukow ej. R efleksja przednaukow a bierze początek w codzien
nych sytuacjach człow ieka, który zw łaszcza w m om entach granicznych 
uświadam ia sobie, niekiedy boleśnie, konieczność dokonywania odpowie
dzialnych w yborów  zgodnie z w artościam i akceptow anym i przez siebie 
oraz przez kulturę i społeczność, w której żyje. System atyczna refleksja 
teoretyczna nad w artościam i jest na pierw szym  miejscu zadaniem  filozo
fii, ale znajdujem y ją  rów nież w naukach szczegółow ych: w ekonom ii, 
psychologii i pedagogice, a także logice [T. C zeżow ski 1989].

C hociaż now ożytne pojęcie w arto śc i10 w yw odzi się z ekonom ii, 
gdzie A. Sm ith (1723-1790) zaprezentow ał teorię w artości wytworów 
człow ieka opartą  na pracy producentów , to sam a czynność w artościow a
n ia (w ypow iadania sądów oceniających) sięga fundam entów  ludzkiej

7 Kolejno pojęcie wartości rozwijano w dziedzinach: ekonomii (jako wartość ekono
m iczna -  A. Smith), m oralności (jako dobro m oralne -  I. Kant, G. Hegel), estetyki (jako 
piękno -  R. H. Lotze), religii (jako świętość -  R. Otto) i logiki (jako prawda -  G. Frege) 
[S. Kam iński 1983 s. 106 n.].

8 „Term inu »w artość« używa się przew ażnie w takim  kontekście, że »coś ma war- 
tość« lub »wartość czego« lub też »coś jest w artościow e«, a tylko pochodnie i skrótowo, 
iż »coś jest w artością«” [S. Kam iński 1983 s. 110].

9 „W kulturze w spółczesnej, nie tylko w ekonom ii i filozofii, ale zw łaszcza w na
ukach społecznych i humanistycznych, terminy »wartość« i »wartościowanie« oraz terminy 
pokrewne są używane szeroko w sposób niejasny i rodzący niejasność” [W. K. Frankena 
1972 s. 229].

10 „Polska »wartość« pojawia się stosunkow o późno, tj. w drugiej połowie XVIII w. 
W cześniej w chodzą w użycie, a także nabierają ogólne znaczenia »tego, co dobre, cenne« 
wyrazy (niem .) W ert, (fr.) valeur, (ang.) value"  [J. Puzynina 1992 s. 13].
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egzystencji -  jako  podstaw ow y sposób istn ienia człow ieka i jego zacho
wania się w obec św iata. O dznacza się on sw oistą w rażliw ością aksjo lo
giczną (na w artości) i w artości nadają  jego  życiu sen s11. W artość w iąże 
się ze znaczeniem : to, co w artościow e (absolutn ie lub instrum entaln ie), 
ma sens, sam o z kolei nadaje sens ludzkiem u życiu. Stąd w ym iar an tro
pologiczny obecny w pytaniu o wartość: jako problem  natury człow ieka, 
bardziej lub m niej ak tyw nego tw órcy czy pasyw nego odbiorcy istn ie ją
cych n iezależn ie od niego (obiektyw nych) w artości.

P roblem atyka w artości, g łów nie sposobu istn ienia w artości i poznaw 
czego w ym iaru w ypow iedzi w artościu jących  (ocen i norm ), jest obecna 
w m yśli filozoficznej od starożytności. Już w ów czas dostrzeżono złożo
ność problem ów  zw iązanych z w artościow aniem  oraz z dualizm em  poz
nania i w artościow ania . H erak lit przeciw staw ił sobie naturę (physis) 
i praw o (nom os), P laton i sofiści -  naturę i konw encję. P ro tagoras, na 
długo przed Hobbesem , tw ierdził, że źródłem  państwa, prawa i m oralnoś
ci jest um ow a społeczna. Sokrates podejm uje problem y zw iązane z czy 
nieniem tego, co dobre, stoicy traktują jako dobro cnotę, a Platon przy j
muje, obok praw dy i p iękna, sam odzielne istn ienie transcendentnego 
(idealnego św iata) w obec człow ieka dobra (aga thon ), które je s t zasadą 
i ostatecznym  celem  w szystk iego. A rysto teles, d la  którego najw yższą 
z cnót je s t soph ia , teo re tyczna w iedza m ądrościow a, lokuje problem y 
związane z w artościow aniem  w filozofii praktycznej, a sam e w artości 
um ieszcza w św iecie realnym . S toicy w iążą w artości ze szczęściem : 
w artościow e je s t to, co zgodne z rozum em  i naturalnym  porządkiem  
świata, a najw ażn iejszą  w arto śc ią  je s t m ądrość i życie cnotliw e.

W  średniow ieczu zagadnienie w artościow ania interesuje św. Tom asza 
oraz w ielu scholastyków , chociaż (podobnie jak  A rysto teles) nie m ów ią
o w artościach, lecz o dobru (h ierarchii dóbr) i cnotach (hierarchii cnót). 
N ajw yższym  dobrem  dla średniow iecznych filozofów  chrześcijańsk ich  
jest B óg, zgodnie z pow iedzeniem  św. A ugustyna, że je s t On bonum  
omnis boni. W edług Tom asza, który odróżnia za A rysto telesem  bonum  
honestum, utile et delectabile , dobro jest w ew nętrzną (nierelacyjną) cechą 
wszelkiego bytu, przy czym Bóg jest najw yższą w artością dlatego, że nie 
ma w sobie żadnej po tencja lności. Pew ien przedm iot je s t w artościow y, 
gdy realizuje sw ą form ę, a działanie , gdy realizuje w łaściw y sobie cel.

11 „Idea człow ieczeństw a zakłada także, że człow iek jes t bytem  stojącym  wobec 
wartości i na realizację tych wartości niejako »skazanym« -  jeśli tylko naprawdę chce być 
człow iekiem ” [W. Stróżew ski 1992 s. 38].
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W  czasach nowożytnych doszło do rozerwania związku między opisem 
i jego  oceną. U czynił to D. H um e, który połączył w artości z afektam i 
i odrzucił m ożliw ość w yprow adzania sądów  m oralnych z opisowych 
tw ierdzeń o faktach ( is-ough t). W  spraw ie faktów  i w artości (fact -  
value) zajął stanowisko subiektywistyczne i dualistyczne, charakterystycz
ne d la w ielu now ożytnych (ogólnych i szczegółow ych) teorii wartości. 
Skrajnie subiektywizujący teoretycy wartości przyjm ą, że podstawę aksjo
logii tw orzą w yłącznie em ocje człow ieka. S tanow isko to dało początek 
późniejszym  sporom , czy w ypow iedziom  w artościu jącym  przysługuje 
jeszcze jakaś wartość poznaw cza. Na dobre pojęcie w artości wprowadził 
do filozofii I. K an t12, w yróżniając odrębną, au tonom iczną dziedzinę 
wartości. Broni on absolutnego i obiektywnego charakteru dobra i piękna, 
chociaż um ieszczając obie kategorie jako  pow inności w dziedzinie rozu
mu praktycznego, kontynuuje subiektyw istyczną linię H um e'a w sprawie 
oddzielan ia porządku bytow ania i pow inności.

Podm iotow e w idzenie w artości ugruntow ał A. C om te, przyjm ując na 
sposób Protagorasa, że człow iek, k tóry  generuje w artości, je s t również 
ich m iarą. W yw odząca się od C om te 'a  filozofia  pozytyw istyczna prze
kreśla m ożliwość upraw iania odrębnej filozoficznej teorii w artości, przy
znaje im natom iast miejsce w ramach psychologicznych i socjologicznych 
badań nad ludzkimi zachowaniam i i przeżyciami. W  XIX wieku z progra
m em  nihilizm u aksjo log icznego13, skierow anym  przeciw ko chrześcijań
skiem u św iatu w artości, w ystąpił F. N ietzsche. W artości są urojeniam i, 
nie mającymi ponadczasow ego znaczenia, w yrastającym i z mocy człowie
ka i chęci usensownienia świata. Podobną relatywizację dziedziny wartoś
ci do ideologii przeprow adza m arksizm .

Do poszerzenia pojęcia w artości i w yodrębnienia problem atyki aksjo
logicznej p rzyczynili się w drugiej połow ie X IX  w ieku niem ieccy neo- 
kantyści, zw łaszcza R. H. L o tze14, A. R itschl, jak  rów nież w spom niany 
ju ż  F. N ietzsche, w których m yśleniu kategoria ta  nabrała pierw szorzęd
nego znaczenia. R efleksja  nad w artościam i rozw ija ła  się [S. K am iński

1_ Na tem at dziejów  w yodrębnienia się i usam odzielnienia (głów nie dzięki Kantowi 
i H eglow i) sfery w artości w czasach now ożytnych pisze H.-G. G adam er [1977],

13 L. Hunt [1991] uważa, że Nietzsche przyjmuje jednak określoną moralność, chociaż 
jes t ona radykalnie relatyw istyczna, skierow ana na cnotę i charakter, a nie na działanie.

14 H.-G. G adam er [1977] dopatruje się filozoficznego początku pojęcia wartości 
dopiero u Lotze'a, od którego pojawia się ono w liczbie mnogiej wraz z pojęciem  króles
twa w artości.
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1983 s. 108] w trzech głównie kierunkach: psychologistycznym , zaintere
sowanym wartościam i jako określonym i przeżyciam i, epistem ologicznym , 
zajętym  głów nie subiektyw nym i w arunkam i poznan ia  w artości, oraz 
fenom enologicznym , um ieszczającym  w artości w św iecie idealnym . F ilo 
zoficzna teoria wartości (term in Ch. Ehrenfelsa) jako  w yodrębniony i sa
m odzielny dział filozofii, zajm ujący się w spólnym i podstaw am i różnych 
form  w artościow ania (sposobam i użycia słów w artościu jących, głów nie 
„dobry”), pojawiła się w XX wieku, między innymi pod wpływem poglą
dów F. Brentana i jego ucznia A. M einonga. W edług F. Brentana wartość 
jest treśc ią  aktów  in tencjonalnych  i sądów  w artościu jących , a w edług 
A. M einonga -  obiektyw nym  korelatem  przeżyć. D zisiaj teoria w artości, 
zwana aksjologią, w przeciw ieństw ie do p rakseo log ii jako  teorii d zia ła
nia, uprawiana jest głównie przez filozofów proweniencji neokantowskiej 
i fenom enologicznej. P odkreśla ją  oni (m iędzy innym i H. R ickert, 
W. W indelband) obiektyw ny w ym iar w artości, traktując je  jako  w yróż
nioną dziedzinę rzeczyw istości (przez odróżnienie faktu i w artości), która 
realizuje się w życiu kulturow ym .

Na przełom ie X IX  i XX w ieku m iejscem  intensyw nych dyskusji nad 
w artościam i stały się nauki społeczne. Z ain icjow any p rzez M. W ebera, 
ciągnący się do dzisiaj tak zwany spór o w artościow anie w nauce (W ert- 
urteilsstreit) objął nauki hum anistyczne i społeczne, jak  rów nież przy
rodnicze, filozofię i ostatecznie całe poznanie ludzkie [H. A lbert, E. To- 
pitsch 1979]. W eber, w yciągając w nioski z poglądów H um e'a, zaakcepto
wał tezę o dualizm ie poznan ia i w artościow ania , fo rm ułując tak zw aną 
zasadę wolności nauki od wartościowania (W ertfreiheit der W issenschaft): 
nauka, zajmując się w yłącznie sferą faktów, sam a w inna się pow strzym y
wać od w artościow ania, chociaż m oże je  uczynić przedm iotem  sw ych 
badań. Sądy w artościu jące pozostaw ia się tu w najlepszym  w ypadku 
osobistej decyzji uczonych. Im m anentne badanie w artości zastąpiono 
w naukach społecznych opisyw aniem  tego, co ludzie uw ażają za w artoś
ciowe.

Pozytyw izujący filozofow ie dw udziestow ieczni pod trzym ują  dogm at
o różnicy m iędzy w ypow iedziam i opisow ym i, które w yraża ją  sądy i są 
prawdziwe lub fałszyw e, oraz w ypow iedziam i w artościującym i, które nie 
wyrażają praw dy łub fałszu, lecz służą daw aniu upustu uczuciom  i em o
cjom. Te osta tn ie m ają w praw dzie sem antycznie postać zdań o rzekają
cych, ale nie są używane do stw ierdzania weryfikowalnych -  analitycznie 
lub syntetycznie -  sądów, lecz w yrażania em ocji i uczuć. Jedną z rady
kalnych konsekw encji dystynkcji m iędzy w ypow iedziam i opisującym i
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i oceniającym i jest odrzucenie takich dziedzin filozofii, jak  etyka i este
tyka, jako poznaw czo bezsensow ne. K iedy w latach 1950-1960 upadł 
redukcjonistyczny program  filozofii analitycznej, doszło do częściowego 
przezw yciężen ia w zm iankow anej dystynkcji u filozofów  analitycznych.

W  tradycji popperow skiej uw aża się m etodologiczną zasadę wolności 
od wartościowania za niezbędny, bo gwarantujący obiektywność, warunek 
upraw ian ia nauki. W  latach sześćdziesią tych  dyskusje nad postulatem  
w olności poznania od w artościow ania (dualizm  Sein-Solleri) m iały swój 
dalszy ciąg w gw ałtow nym  sporze o pozytyw izm  (P ositivism usstreit) 
m iędzy krytycznym  racjonalizm em  (K. R. Popper, H. A lbert) i krytyczną 
teorią (Th. W. Adorno, J. Haberm as) [Th. W. Adorno i inni 1971]. W li
teraturze społeczno-politycznej chętnie przeciw staw ia się obecnie dwie 
w spółczesne koncepcje w artości: libe ra lną15 i chrześcijańską.

Podsum ow ując swe uw agi h isto ryczne o różnych u jęciach wartości, 
S. Kamiński [1989 s. 298] zauważa, że „przedm iot problem atyki wartości 
[...] znacznie się zm ienił. Pow odem  tego było nie tylko wzbogacenie 
i pogłębienie aksjologicznych dociekań, lecz także w ielokierunkow e albo 
jednostronne poszerzenie sam ego pojęcia w artości, a w konsekwencji 
jego  m ętność. [...] Szczególne kłopoty pociągnęło  za sobą oddzielenie 
w artości od realnego porządku bytow ego. Zagadnienie m ożliw ości prze
jśc ia w rozumowaniu między zdaniami opisow ym i i ocenam i (lub norma
m i) zrodziło  się w łaśnie na tym  podłożu. A ntropocentryzm  natom iast, 
wyposażając człow ieka w moc arbitralnego stw arzania wartości, przekreś
lił jakikolwiek istniejący z natury obiektywny porządek wartości, któremu 
podlega także człow iek”. Istniejące teorie wartości nie są na ogół zainte
resow ane teo rią  w artości absolutnych i og ran icza ją swe zainteresow ania 
do opisu wartościujących zachowań człow ieka (etologia) i badania moty
wów jego  dążeń.

3. Wartość jako kategoria filozoficzna

W  dyskusji nad wartościam i chrześcijańskim i są obecne te same prob
lemy co w dyskusji nad w artościam i w ogóle. Z apoczątkow any w staro

15 „Konflikt m iędzy liberalną a chrześcijańską filozofią wartości jest jaw ny i nieusu
w alny” [B. Stanosz 1995 s. 102],
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żytności spór o genezę, strukturę (naturę), typy (zachodzące m iędzy 
w artościam i relacje i hierarchię) i funkcje w artości do dzisiaj nie docze
kał się jednoznacznych  i zadow alających rozstrzygnięć, zw łaszcza gdy 
chodzi o sposób istn ienia w artości. W ielość poglądów  w aksjologii, n ie 
kiedy sprzecznych, je s t u derzająca16. P roponow ane system atyzacje w ar
tości same są w artościujące i norm atywne, a u podstaw  toczonych dysku
sji k ry ją  się określone koncepcje człow ieka: autonom icznego tw órcy 
(wszystkich?) w artości lub w rażliw ego na ich obiektyw ne, to je s t n ieza
leżne od n iego , istn ienie o d b io rcy 17.

W  sytuacji, kiedy filozofia i nauki społeczne nie dysponują pow szech
nie p rzy ję tą  jed n o litą  teorią i defin ic ją  w arto śc i18, trudno rów nież liczyć 
na zgodę przy określaniu w artości chrześcijańskich, zw łaszcza w publicz
nych (publicystycznych) nad nim i dyskusjach. W ywołane postaw ą agnos- 
tyczną rozerw anie zw iązku m iędzy bytem  i w artośc ią (H um e'a fa c t  -  
value) o raz bytem  i pow innością (K anta Sein  -  Solleń) doprow adziło  
jednych filozofów  do apriorycznej akceptacji oderw anego od bytu, ideal
nego św iata w artości, innych -  do totalnej relatyw izacji i subiektywizacji 
wszystkich wartości. Jeśli absolutyzuje się podmiotowość, jak w wypadku 
filozofii egzystencjalistycznej (w myśl tezy Protagorasa: hom o-m ensura), 
to człow iek („przodująca k lasa spo łeczna” lub dzisiaj częściej eksperci 
od poszczególnych  dziedzin  życia) je s t arb itra lnym  tw órcą swej istoty 
i otaczającego go św iata, a o obiektyw nych w artościach nie ma tu natu
ralnie m owy. M iejsce akceptacji n iezależnego w swym  istnieniu od czło
wieka porządku w artości (dla filozofa realistycznego jest nim  ostatecznie 
porządek św iata), którem u człow iek podlega, zajm uje podejście socjo lo
giczne, skoncentrow ane na badaniu aktualnych, kulturow o i społecznie 
uw arunkow anych, ludzkich potrzeb i uspraw iedliw ianiu tego, co chw ilo
wo „uchodzi” za w artościow e.

16 Z Polaków  system atycznie filozoficzną problem atyką wartości zajm owali się m ię
dzy innymi: T. C zeżow ski, H. E lzenberg, R . Ingarden, A. B. Stępień, W . S tróżew ski, 
W. Tatarkiew icz, J. T ischner.

17 Próbę analizy wartości m oralnych, urzeczyw istniających się w każdym człow ieku, 
niezależnie od przyjętej filozofii człow ieka oraz oparcia na niej procesu w ychow ania 
podejm uje W . C ichoń [1996].

18 „Tak tedy m ożna przedstaw ić w szystkie w artości jako  obiektyw ne jakości czegoś 
(należące do natury czegoś i aktualizujące, urzeczyw istniające to coś), które odniesione 
do aktów osobowych stają się ich przedmiotem, celem lub środkiem do celu. Jeżeli jakości 
te są transcendentalne, to i wartości będą transcendentalne, a jeśli kategorialne, to i w ar
tości kategorialne” [S. Kam iński 1989 s. 304-305].
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F ilozoficzna problem atyka w artości m a aspekt podm iotow y i przed
m iotowy: m ożna je  rozw ażać od strony człow ieka, przeżyw ającego (do
św iadczającego) określone stany w artościujące, o raz od strony rzeczy, 
którym przysługują wartości. Dociekania nad wartością jako kategorią an
tropologiczną są najbliższe filozofii człowieka [S. Kamiński 1983 s. 105].

Na problem atykę w artości sk ładają się pytania: 1) ontologiczne -  jak 
istn ieją w artości? jak a  je s t ich h ierarchia? 2) epistem ologiczne -  jak 
poznaje się w artości? 3) m etodologiczne -  jak  uzasadnia się wartości? 
4) sem iotyczne -  jak i je s t sens term inu „w artość”? 19 5) psychologiczne
-  jakie znaczenie m ają wartości w życiu poszczególnych ludzi? 6) socjo
logiczne -  ja k ą  funkcję pełn ią  w artości w życiu społecznym ? 7) histo- 
ryczno-etnologiczne -  co uw ażano w dziejach lub co obecnie uw aża się 
za w artości? Przy op isow o-w artościu jącym  użyciu „w artość” może być, 
definiow anym  aksjom atycznie, po jęciem  teoretycznym  i norm atywnym .

Podstaw ow e, bo w arunkujące dalsze rozw iązania, jest pytanie o onto- 
logiczny w ym iar w artości: czy św iat, w którym  człow iek żyje, jaw i mu 
się tylko jako św iat wartości, czy też jest on takim  rzeczywiście? To, że 
ludzie na co dzień w różnych sytuacjach w ypow iadają sądy wartościują
ce, je s t oczyw iste , jednak  status ontyczny odpow iadających im „przed
m iotów ” nie je s t jasny. P roblem  polega m iędzy innym i na tym , czy 
wypowiadający sąd w artościujący odnosi się do czegoś istniejącego obie
ktyw nie a parte  rei w św iecie, czy też w ypow iedź jego  je st wyrazem 
subiektyw nych lub kulturow ych (i w tym  sensie jakoś także obiektyw 
nych) preferencji. Inaczej m ów iąc, ja k a  je st podstaw a poznaw cza po 
stronie przedmiotu (a nie tylko podmiotu) dla wypowiadania sądu wartoś
ciującego, pozw alająca (obiektywnie) uznać go za praw dziwy lub fałszy
wy. Z drugiej strony J. T ischner [1982 s. 482] zauważa, że „im bardziej 
będziem y podkreślać przedm iotow y aspekt w artości, tym m ocniej ode
zwie się podm io t” .

H istoria notuje trzy podstaw ow e stanow iska w obec istnienia wartości: 
obiektywistyczne, naturalistyczne i subiektywistyczne. Obiektywiści uzna
ją  realny (obiektyw ny) charak ter w artości i albo -  skrajnie obiektyw is- 
tycznie (Platon, M oore, Scheler, Hartm ann) -  lokują je  w odrębnej (ide
alnej) dziedzinie rzeczyw istości20, albo -  um iarkow anie obiektyw istycz-

19 Ogólne i szczegółowe problem y, jakie rodzi język w artości, przedstaw ia z punktu 
w idzenia lingw istyki w spom niana m onografia J. Puzyniny [1992],

20 W yrazem autonomizacji wartości jest metaforyczne mówienie o świecie (dziedzinie, 
sferze, królestw ie) w artości.
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nie (A rystoteles, św. Tom asz) -  uw ażają kategorialne w artości za cechy 
(jakości) przedm iotów , za obiektyw ne stany rzeczy (m odi essendi), re la 
tywne w obec funkcji charak terystycznych  d la danych obiektów  (obiek
tywne kw alifikacje bytu). W znanym  L iście  o „ hum an izm ie” M artin 
Heidegger [1971 s. 111] stwierdza: „D ziw ne usiłow anie, by w ykazać, że 
wartości są obiektyw ne, sam o nie w ie, co robi. O głaszając, że Bóg jest 
najw yższą w artością, poniża się isto tę B oga. M yślenie w edług w artości 
jest tu i w szędzie najw iększym  b luźnierstw em , jak ie  m ożna pom yśleć 
przeciwko byciu”. Z drugiej strony jednak „m yślenie zwrócone przeciwko 
»wartościom « nie tw ierdzi, że w szystko, co określa  się jako  »w artość«
-  »kultura«, »sztuka«, »nauka«, »godność człow ieka«, »św iat« i »Bóg«
-  jest bez w artośc i” .

Naturaliści (wszelkiej odm iany m aterialiści, dzisiaj socjobiolodzy, jak  
E. O. W ilson) p rzeczą istn ieniu  szczególnych  cech-w artości. W artość 
rzeczy polega na naturalnych/em pirycznych w łaściw ościach, na przykład 
wywoływaniu uczucia przyjem ności. S tanow isko subiektyw istyczne (Hu- 
me, Ayer, Russell, Stevenson) um ieszcza w artości w sferze podmiotowej: 
indyw idualnej psychice ludzkiej lub  św iadom ości społecznej21. Teorie 
relatywistyczne w iążą istnienie w artości z człow iekiem : w artości są  pro
jekcjami subiektywnych uczuć i postaw i dlatego nie m ogą być ani praw
dziwe, ani fałszyw e. O cena czegoś jako  w artościow e nie w nosi żadnych 
nowych treści do opisu przedm iotu  [T. C zeżow ski 1965],

Fenom enolodzy nie zbudowali w praw dzie jednolitej aksjologii, bronią 
jednak obiektyw istycznej teorii w artości. P rzyjm ując osobny rodzaj do 
św iadczenia (przeżycia) aksjologicznego, trak tu ją  w artości jako  sw oiste 
obiektywne fakty dane w przeżywaniu w artości, tworzące odrębną i zróż
nicow aną dziedzinę bytu (św iat w arto śc i)22. N. H artm ann um ieszcza

21 Jeżeli przyjąć dość pow szechny dla czasów  now ożytnych pogląd (akcep tu ją  go 
pozytywiści i kantyści), że wartości stanow ią odrębny „św iat” norm, celów i reguł życia 
przynależący wyłącznie do kultury, natomiast wartości pozbawiona jest natura (to przecież 
I. Kant przeciwstawił sobie ostro świat przyrody -  Weil der Natur  -  i autonomiczny świat 
moralności -  Welt der Sitren), to pojawia się problem konsekwencji tego faktu dla świado
mości ekologicznej. Zdajemy sobie obecnie lepiej sprawę z tego, że dla człow ieka nie ma 
sfery, która byłaby aksjologicznie obojętna, i że każde niem al pojęcie -  prym arnie lub 
wtórnie -  może być „czytane” w artościująco.

22 Inaczej stanowisko fenom enologicznej filozofii wartości w kwestii istnienia w artoś
ci widzi J. T ischner [1982 s. 271], N ie przypisuje ona „w artościom  bytu realnego. Nie 
sądzi jednak, by tym samym wartości nie miały żadnego bytu, żeby je trzeba sprowadzać 
do aktów wartościowania. W artości są czymś »pośrednim« między tym, co realne, a aktem 
św iadom ości. One nie są realne. N iektóre dopiero  dom agają się realizacji (na przykład
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wartości poza św iadom ością w sferze bytu obiektyw nego, ale idealnego, 
różnego od realnego świata. D la E. Husserla wartość jest przedmiotowym 
korelatem  (treścią) em ocji i aktów  intelektualnych. W edług M. Schelera 
w artości dane są obiektyw nie (W ertobjectirism us) w em ocjach jako  ja 
kości idealne. H um ow sko-kantow ski rozdział między sferą faktów  i war
tości, a tym samym między nauką z jednej strony a ideologią, metafizyką 
i religią z drugiej, podtrzym uje w XX wieku logiczny pozytywizm w wy
daniu R. C am apa, ale rów nież K. R. Poppera. F ilozoficzne pytania o 
w artości są dla n ich  pozbaw ione sensu.

Pytanie o sposób istn ienia w artości zazębia się z epistem ologicznym  
pytaniem  o sposób ich poznaw ania. R ów nież tutaj istnieje szereg możli
wych stanowisk: agnostyczne, irracjonalistyczne, kognityw istyczne, skraj
nie em pirystyczne, in te lek tualistyczne i in tu icjonistyczne. Kognitywiści 
przyjm ują m ożliwość poznania w artości w drodze em pirycznej lub intui
cyjnej (in tuicjonizm ); akognityw iści w iążą najczęściej w artości ze sferą 
uczuć (em otyw izm ), odm aw iając zdaniom  o w artościach m ożliw ości 
w eryfikacji w kategoriach praw dy i fałszu. M arian P rzełęcki [1996a], 
którego zdaniem  problem  poznania w artości należy do najtrudniejszych 
w filozofii, broni stanow iska, że w ypow iedzi oceniające są rzetelnym i 
zdaniam i w sensie sem antycznym , w yposażonym i w określoną wartość 
logiczną, oraz przyjm uje rodzaj bezpośredniego poznania w artości w po
staci sw oistej intuicji „ jednostkow ych faktów  w artościu jących”23.

Z w artościam i łączy się problem  zachodzących m iędzy nim i relacji 
(zw iązków  koniecznych), zw łaszcza istnienia uniw ersalnych, naczelnych 
w artości absolutnych [D. von H ildebrand 1974]. Jedną z funkcji przypi
syw anych w artościom  jest kształtow anie h ierarchicznego ładu w świecie 
i „myślenia preferencyjnego” [S. Kamiński 1989 s. 293]. Istnieją nie tylko 
różnego rodzaju w artości, lecz w ram ach tego sam ego rodzaju są różne 
hierarchie wartości (co bardzo utrudnia ich porównywanie). Świat wartoś
ci jest niedem okratyczny, gdyż hierarchiczna struktura stanowi jego natu
rę: wartości są bardziej i mniej cenne, wyższe i niższe, absolutne i rela
tywne (instrum entalne), uniw ersalne i partykularne, duchow e (moralne, 
religijne, intelektualne, kulturow e, estetyczne) i m aterialne, norm atywne 
(to, co pow inno się cenić) i faktyczne (to, co się rzeczyw iście ceni).

spraw iedliw ość [...]). Nie są jednak  w yłącznie subiektyw ne. Są dane jako  przedm ioty, 
pociągają nas lub odpychają, sk łan ia ją  do ofiar lub ucieczek. D latego m ów im y, że są 
obiektyw ne w artościow ania (niektórzy dodają: »ideałne«, »intencjonalne«)” .

23 Analogię między ocenami a zwykłymi sądami spostrzeżeniowymi dostrzega również 
T. Czeżowski [1989 s. 119],
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W artościow an ie rzeczy  przez dostrzeganie ich h ierarch ii je s t czym ś 
podstaw ow ym  dla bycia człow ieka w św iecie24. Sam  fakt respektow ania 
przez człow ieka określonej (obiektyw nej?) h ierarch ii w artości n ie  jest 
kwestionowany. P otw ierdza go między innym i codzienna praktyka poszu
kiw ania kryteriów  d la najlepszych (najczęściej utylitarnych) „zobiektyw i
zow anych” w yborów . T eoretycznie zagadnien ie h ierarchii w artości je s t 
n iejasne, zw łaszcza gdy chodzi o on tyczną podstaw ę przeprow adzanych 
typologii. L iteratura aksjo logiczna notuje wiele propozycji uporządkow a
nia wartości. Do bardziej znanych filozoficznych typologii wartości nale
żą M. Schelera, G . H. von W righta, a n a  gruncie polskim  R. Ingardena. 
Częsty, chociaż różnie interpretow any, jest podział w artości na absolutne, 
podstawowe, ostateczne oraz na instrum entalne, użytkowe, pragm atyczne. 
W artości absolutne są uw ażane za wartości same w  sobie, instrum entalne 
za środki do zdobyw ania  innych w artości. P raktycznie w artości instru
m entalne rów nież m ogą funkcjonow ać absolutnie.

H ierarchia (gradualizm ) zachodzi również w obrębie wartości chrześci
jańskich: niektóre m ają charakter absolutny, to znaczy obow iązują zawsze 
i każdego uczn ia  C hrystusa, inne są tylko zaleceniam i obow iązującym i 
niektórych ludzi lub  ty lko  w pew nych sytuacjach. D la chrześcijaństw a 
w artością n a jw y ższą  n ie  je s t  człow iek, jak  się to n iek iedy  pow tarza. 
Myśl chrześcijańska zaw sze w iązała dziedzinę w artości bezpośrednio lub 
pośrednio z B ogiem , trak tu jąc Go jako  w artość nacze lną  i abso lu tną 
(„Nie będziesz m iał cudzych bogów obok M nie” -  W j 20,3). Prawa Boga 
m ają p ierw szeństw o  przed  praw am i człow ieka. W śród w artości nacze l
nych chrześcijaństw o w ym ienia w iarę, nadzieję i m iłość, odróżnia także 
różne typy cnót teologicznych, jak  wlane i nabyte. Pewne wartości chrze
ścijańskie są  abso lu tne w tym  sensie, że nie człow iek  je s t ich tw órcą 
oraz że obow iązu ją  bezw arunkow o, to  je s t n iezależn ie od  zm iennych 
okoliczności, także od  tego, czy ludzie je  za takie uw ażają. Podstaw ow e 
wartości ch rześc ijańsk ie  nie są czym ś, co chrześcijan ie dow oln ie sobie 
w ybierają, lecz do  poszanow ania i rea lizacji czego są zobow iązani za 
cenę w ierności w łasnym  przekonaniom  religijnym . Z  jednej strony chrze
ścijaństw o sprzeciw ia się fałszyw ej gloryfikacji człow ieka przez antropo- 
centryczny hum anizm , z drugiej strony m ocno podkreśla potrzebę respek
tow ania au tonom icznej godności osoby ludzkiej.

24 Idealna h ierarch ia  w artości m ówi człow iekow i, jak im  chciałby być, hierarchia 
realna ukazuje, jak im  jes t rzeczyw iście (Antoni K ępiński).
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4. Stanowisko filozofii tomistycznej

W  ram ach  chrześcijaństw a prob lem atyką w artości zajm ow ano się 
g łów nie w teo log ii m oralnej, w części pośw ięconej dobru i cnotom. 
W  m iejsce po jęcia  w artości po jaw iają się tu takie kategorie: dobra, cno
ty, dobrych uczynków , św iętości, m iłości, ideałów  chrześcijańsk ich  itp. 
M oże to rodzić podejrzenie, że w artości m oralne, tak  jak  się je  rozumie 
w chrześcijaństw ie, są  n ieodróżnialne -  pod w zględem  m otyw acji lub 
treści -  od w artości czysto religijnych. Term in „w artość” pojaw ia się we 
w spółczesnych dokum entach K ościoła kato lick iego , n a  przykład  w kon
sty tucji pastora lnej G audium  et spes  Soboru W atykańsk iego  II.

W  chrześcijańsk iej tradycji filozoficznej, k tó ra  nie zna odrębnej od 
m etafizyki filozofii i teorii wartości, pojęcie w artości pojawiło się późno, 
g łów nie pod w pływ em  kantow sko zabarw ionej teorii w artości (estetyki) 
R. H. Lotze'a. W cześniej problem atykę aksjo logiczną podejm ow ano przy 
zagadnieniach etycznych, estetycznych i logicznych, jak  rów nież psycho
logicznych, korzystając z pojęć dobra m oralnego (i jego  opozycji: zła), 
p iękna, praw dy i cnoty.

R ealistyczna m etafizyka klasyczna (tom istyczna) sprzeciw ia się istnie
niu osobnej sfery w artości, kom plem entarnej do w olnej od w artościow a
nia dziedziny bytu, zw łaszcza zaś neokantow skiem u rozum ieniu wartości 
jako  form y w ypełnianej każdorazow o now ą treścią . D ystansuje się ona 
od po jęcia w artości, uw ażając, że należy ono do języ k a  krytykow anej 
przez nią filozofii podm iotu. Pozytyw nie, w iążąc w artości z transcenden- 
taliam i, głosi, że każdy byt, p rzedm iot in tencjonalnych  aktów  poznaw 
czych, je s t w artością.

M yślicielem , który w ychodząc z tradycji arystotelesow sko-tom istycz- 
nej, pośw ięcił w iele uw agi (m im o n iechęci do sam ego term inu) w artoś
ciom, jest M. A. Krąpiec. Przyznaje, że zagadnienie w artości jest trudne 
do w yjaśnienia, bo sens term inu „w artość” je st uw ikłany w różne syste
my filozoficzne. U w aża, że chociaż „problem atyka w artości o szerokim  
społecznym  w ydźw ięku pow stała na kanw ie filozofii podm iotu  [...], to 
posiada ona swe trafniejsze sform ułow anie i bogatszą tradycję na terenie 
filozofii klasycznej, zarówno starożytnej, jak  i średniow iecznej; natomiast 
w spółczesne je j sform ułow ania raczej sp łyciły , chociaż znacznie posze
rzyły, je j rozum ien ie” [M. A. K rąpiec 1993 s. 332].

Problem atyka wartości suponuje, według Krąpca, rozw iązania w teorii 
bytu, która je s t p ierw otn iejsza w aspekcie ontycznym , a także epistem o-
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logicznym . P odkreślanie prym atu w artości w stosunku do bytu oznacza 
wyakcentowanie postawy człow ieka praktycznego, gdy tym czasem  filozo
fii klasycznej chodzi na pierw szym  m iejscu o rozum  teoretyczny , który 
analizuje strukturę bytu, natom iast rozum  praktyczny zajm uje się tylko 
bytem jako przedm iotem  aktów intencjonalnych. W św ietle filozofii bytu 
wartość jest jakością  bytu, ujakościow anym  konkretnym  bytem , o ile ten 
jest przedm iotem  (celem ) najrozm aitszych in tencyjnych aktów  poznaw - 
czo-pożądaw czych. Z godnie z tradycją  k lasyczną K rąpiec odróżnia25 
wartości transcendentalne: aspekty bytu rozpatryw anego jako  w artość, 
które u tożsam iają się z sam ą bytow ością, oraz kategorialne: jakości 
w ścisłym sensie, zw iązane „z jak im iś w ąskim i kategoriam i bytu, a m ia
nowicie w artości w italne, np. zdrow ie, siła, w artości artystyczne, np. 
piękno, ład, i wartości moralne, np. sprawiedliwość, które nie są związane 
z każdym przedm iotem  naszego poznania” [M. A. K rąpiec 1993 s. 329].

K rąpiec nie sądzi, by system atyzacja w artości była czym ś w ażnym . 
Przy rozum ieniu  w artości jako  w artości kategorialnych  je s t ona nadto  
zależna od sam ej koncepcji bytu i jego  kategorii. O dróżnia trzy w ielkie 
dziedziny analogicznie pojętego dobra: dobra godziw ego (bonum  hones- 
tum), pożądanego ty lko ze w zględu na nie sam o, dobra przyjem nego 
{bonum delectabile), pożądanego ze w zględu na sam akt pożądania, oraz 
dobra użytecznego (bonum  utile), pożądanego ze w zględu na inne dobro. 
W  hierarchii w artości najw yższą pozycję zajm uje p raw da i by t osobo
wy26, „tylko bow iem  d rugą osobę m ożna kochać dla n ie j sam ej, nie 
podporządkow ując tej m iłości czem uś innem u” . P raw da „ jako  w artość 
poznaw cza je s t zaw sze zw iązana z in te lek tualną  p racą  osoby ludzkiej, 
która uzgadniając sw oje sądy z istniejącym  stanem  rzeczy, musi pokonać 
trud »przedarcia się« przez pośredniki poznania i odsłonić je , aby zagw a
rantować in tersubiek tyw ną je j w artość. T ak  pojęta p raw da je s t w artością 
najwyższą, nadającą  sens zarów no przednaukow em u, jak  i naukow em u 
poznaniu człow ieka” [M. A. K rąpiec 1993 s. 363, 373].

25 „W starożytności, a zw łaszcza w średniow ieczu, uw ażano w artość za jakość trans
cendentalną, głów nie za dobro, ale nie tylko, bo do w artości zaliczano także praw dę
i piękno. Z teorii transcendentaliów  zaś w iadom o, że nie są  one treściam i oddzielonym i 
od samej bytow ości, lecz są  to tylko aspekty czy strony bytu” [M. A. K rąpiec 1993 
s. 328],

26 „O kazuje się, że realistycznie ujm ow any i rozum iany byt jak o  istn iejący  konkret, 
zw łaszcza zaś byt osobow y, dynam iczny, n ieustannie się aktyw izujący , tw orzy sobie 
w swym osobowym życiu te wartości, które każdemu przedstaw iają się w sposób oczywis
ty jako  w artości” [M. A. K rąpiec 1993 s. 354],
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5. Kryteria wyboru wartości

W dziedzinie aksjologii (etosu) nie m a prostych rozw iązań, łatwiej tu
o zgodę na poziomie rozważań abstrakcyjnych niż praktycznych aplikacji. 
Toczące się dyskusje na tem at wartości chrześcijańskich dotyczą głównie 
ich racjonalnego uzasadnien ia („czy w artości m ogą być przedm iotem  
racjonalnych w yborów ?”) oraz ich roszczeń norm atyw nych. Dyskusję 
utrudnia fakt, że przy w yborze w artości cz łow iek  dysponuje wolnością: 
m oże on totaln ie zakw estionow ać pew ną h ierarchię w artości, odrzucić 
poszczególne w artości, wybrać w artości w yższe nad niższe, lub odwrot
n ie27. „P rzew rót” w dziedzinie w artości po lega m iędzy innym i na cał
kow itym  porzuceniu  żyw ionego dotąd system u w artości lub na tym, że 
w artości n iższe sta ją się w yższym i, a w yższe niższym i.

W artości (chrześcijańskie) przyjm uje się lub odrzuca z w ielu powo
dów, także poza- lub wręcz irracjonalnych, w ram ach przyjętego systemu 
przekonań, w tym wypadku religii i kultury chrześcijańskiej. Jak  stwier
dzono, prezentują się one inaczej dla chrześcijanina, a  inaczej dla niewie
rzącego. By jakakolw iek dyskusja na tem at praktycznej aplikacji wartości 
była m ożliw a, m usi zaistnieć szereg w arunków  w stępnych w postaci na 
przykład znajom ości kultury  zachodniej i chrześcijaństw a, akceptacji 
(praktycznej) ogólnych zasad moralnych (różnicy między dobrem  i złem), 
postaw y otw artej i życzliw ej dla poglądów  strony p rzeciw nej28. Ponie
w aż w artości (chrześcijańskie) z trudem  poddają  się czysto  logicznej 
argum entacji (zdaniem  n iektórych są one dane w akcie bezpośredniej 
intu icji in te lektualnej), łatw iej je  sceptycznie podw ażać, n iż  ich dow o
dzić. Fakt, iż przy wyborze i uzasadnianiu w artości rolę odgryw ają „oso
biste” (przekazane w procesie socjalizacji) preferencje, nie m usi ozna
czać, że przyjm uje się je  irracjonalnie, chyba że przy  w ąskim  pojęciu 
racjonalności29.

21 „Cały urok świata wartości bierze się zapewne stąd, że nic z tego świata nie narzu
ca się nam przem ocą”. „Im wyższa wartość, tym większa swoboda jej uznania” [J. Tisch
ner 1982 s. 486 i 485],

28 Jeżeli przyjąć, jak  na przykład K. Popper, że wartości (norm . celów, decyzji poli
tycznych) nie da się wywieść z opisu tego świata, to znaczy znajdują się one poza racjo
nalną kontrolą, to bardzo trudno uniknąć aksjologicznie nihilistycznych konsekwencji, że 
czyny ludzkie są arbitralne i że w łaściw ie w szystko jes t dozw olone.

29 Racjonalność należy do jednego z bardziej dyskusyjnych pojęć filozoficznych. Wielu 
filozofów (nauki) skłania się ku jej w yłącznie historyczno-socjologicznem u rozumieniu.
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Czy istnieje au torytatyw na instancja udzielająca w iążącej odpow iedzi 
na pytanie, czym  są  i jak ie  w artości są  chrześcijańskie? K to tu jest bar
dziej kom petentny: człow iek w ierzący czy niew ierzący, religijnie zaanga
żowany czy relig ijn ie  obojętny? O d pow stan ia  nauk  relig io logicznych 
żywo dyskutow ano problem , k to  je s t lepszym  badaczem  religii: badacz 
niewierzący, i w tym  sensie „neutralny” i „obiektyw ny” , czy też relig ij
nie zaangażow any. D zisiaj w iem y, że bezzałożeniow ość w badaniach 
społecznych (i n ie  ty lko tu) je s t złudzeniem , zaw sze bow iem  istn ieją  
jakieś prim a princip ia  w yjściowe. K om petentnym i interpretatoram i swych 
przekonań (religijnych) są przede wszystkim  osoby je  żywiące (podkreśla 
to szczególnie etnom etodologia). Do zasadniczych  ograniczeń czysto 
socjologicznego sposobu badan ia  w artości (chrześcijańsk ich) należy to, 
że m etodą tą  stw ierdza się ludzkie zachow ania, m otyw y działań lub 
treści ludzkiej św iadom ości, to znaczy jak ie  ludzie m ają  w yobrażenia
o w artościach chrześc ijańsk ich  (jakie do nich zaliczają), lecz nie roz
strzyga się prob lem u ich realnego istnienia.

N ieporozum ieniem  je st upraszczające i p rzesądzające cytow anie przy 
charakterystyce wartości chrześcijańskich głównie wypowiedzi osób chrze
ścijaństwu niechętnych lub wręcz wrogich. Per se kom petentnym  interpre
tatorem w artości chrześcijańskich nie jest indagowany przez dziennikarza 
człowiek u licy . Inform acji na tem at w artości chrześcijańsk ich  należy 
szukać przede w szystkim  w sam ym  chrześcijaństw ie: w jego  początkach 
(źródłach, genezie), w Piśm ie św iętym , zw łaszcza w zaw artych w Ew an
geliach w ypow iedziach jego  założycie la Jezusa C hrystusa, w tradycji 
chrześcijańskiej o raz w deklaracjach  urzędu nauczycie lsk iego  K ościoła, 
konfrontując je  z poglądam i i zachow aniam i sam ych w iernych30.

Krytycy niejednokrotnie wskazywali na rozdźw ięk między głoszonym i 
wartościam i chrześcijańskim i a ich faktycznym  praktykow aniem , rów nież 
na to, że -  n iezgodnie z ich n a tu rą  -  w ykorzystyw ano je  niekiedy do 
realizow ania (chrześcijańsk ich) an tyw artości. N aturaln ie , nie w szystko, 
co zrosło się h isto rycznie i ku lturow o z chrześcijaństw em , m ieści się 
w jego system ie wartości. Należy więc odróżniać same wartości chrześci
jańskie od kulturowo uwarunkowanego sposobu ich realizacji, chociaż nie 
je s t to łatw e. E m pirycznie stw ierdzany rozdźw ięk  m iędzy w artościam i 
chrześcijańskim i (szczególnie zasadam i m oralnym i) g łoszonym i a ich

30 D okładniejszego rozw ażenia w ym agałaby w ypow iedź B. Stanosz [1995 s. 106], że 
„najw ięcej inform acji o  katolickim  system ie w artości dostarcza zw iązana z nim lista 
»grzechów «, tj. zachow ań w artościow anych u jem nie” .
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rea lizacją, m iędzy tym , co w inno być cenione, a tym , co się faktycznie 
ceni, w ybiera i rea lizu je31, odczuw ana boleśnie od początku chrześci
jaństw a (fakt grzechu, zw łaszcza pierw orodnego), nie stanow i istotnego 
zarzutu przeciw  absolutnem u charakterow i sam ych w artości chrześcijań
skich. Przykładom  negatyw nym , kiedy ludzie nie dorastali do głoszonych 
przez siebie ideałów  religijnych, czyli w kategoriach religijnych po pros
tu grzeszyli, przeciw staw ić m ożna przykłady pozytyw ne -  św iętych. Do 
natury poniekąd ideału należy to, że jego realizacja je s t gorsza od zało
żonego celu. Isto tną  cechą chrześcijaństw a je s t stałe naw oływ anie do 
naw rócenia i powrotu -  jak  głosi Sobór W atykański II -  do pierwotnych 
w artości chrześcijańskich. C hrystus w iele razy przypom ina w Ewangelii 
człow iekow i o jego  grzeszności i po trzebie zm iany życia.

6. Wartości moralne a wartości chrześcijańskie

Czy przydawka „chrześcijańskie” wnosi nowe treści do ogólnoludzkich 
w artości m oralnych, czy m ożna m ów ić o odrębnej dziedzinie wartości 
chrześcijańsk ich  i stąd o sw oistej etyce chrześcijańsk iej?  W  pewnym 
sensie rzeczyw iście dla ch rześcijan ina hum anum  et christianum  conver- 
tuntur  także dlatego, że Boży plan zbaw ienia obejm uje w szystkich ludzi 
bez w yjątku32. Do tradycji chrześcijańskiej należy rów nież doktryna
o praobjaw ieniu: Bóg przem aw ia do serc i sum ień ludzi w szystkich cza
sów , ras i kultur. Szereg w artości g łoszonych przez chrześcijaństw o nie 
je s t jego  w yłączną w łasnością , gdyż spo tyka się je  rów nież poza jego 
obrębem . M ożna jednak  w skazać na wartości, które stanow ią o specyfice 
chrześcijaństw a (jeżeli w idzieć je  całościowo), jak na przykład radykalnie 
praktykow ane przykazanie miłości bliźniego. W edług S. H auerw asa i Ch. 
P inchesa [1993] etyka ch rześcijańska nie je s t d la  w szystk ich  ludzi, lecz 
tylko dla tych, którzy przez łaskę chrztu zostali w szczepieni w szczegól
ną w spólnotę ludzi, zw aną Kościołem . Chociaż niesłuszne je st zawężanie 
w artości chrześcijańsk ich  do sam ej sfery m oralności, d la  w ielu (w ierzą

31 Sław ne Owidiusza: video meliora proboque, deteriora sequor  (M etam orfozy). Por. 
Rz 7, 14-25.

32 „Europa »dzisiaj« chce odrzucić wartości chrześcijańskie, a tym samym chce odrzu
cić wartości podstaw ow e i uniw ersalne” [A. G rześkow iak 1993 s. 9].
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cych) w artości chrześcijańsk ie sprow adzają się prak tycznie do zasad 
m oralnych (przykazań), tego, co Bóg i re lig ia  w prost nakazuje człow ie
kowi czynić. Nie oznacza to jednak, że praktykow anie wartości chrześci
jańskich je s t zarezerw ow ane d la sam ych w ierzących.

Jądrem wartości i praw człow ieka jest jego w yjątkow a i nienaruszalna 
godność33 jako  osoby {persona est nom en d ign ita tis). Z niej w ypływ ają 
inne w artości podstaw ow e w szerszym  sensie, jak  w olność, rów ność 
i sprawiedliwość, prawo do życia, m ałżeństw a i rodziny. I chociaż prawa 
człow ieka do tyczą n a  pierw szym  m iejscu  p łaszczyzny  w spółżycia ludzi 
ze sobą, w artości podstaw ow e i p raw a człow ieka są  często  pojm ow ane 
zamiennie. A czkolw iek relig ia i je j sposób rozum ienia B oga i człow ieka 
(jako obrazu Boga) w pływ a na sposób trak tow an ia  praw  człow ieka, to 
jednak ich nie zastępuje; m oże im  ty lko nadać głębszy sens i lepszą 
gwarancję, ale nie czyni praw  człow ieka zbytecznym i [G. H óver 1988 
s. 38],

Chrześcijaństwo przyjm uje istnienie przyrodzonego porządku w posta
ci „przedustanow ionej zgodności biegu rzeczy z praw em  natu ra lnym ” 
[R. Spaem ann 1996 s. 115], za którego tw órcę uw aża sam ego Boga. 
Również w chrześcijaństw ie uw aża się godność i p raw a człow ieka za 
podstawowe. Bezw arunkow e i niezbyw alne praw a człow ieka w yrażają to, 
do czego człow iek jako  człow iek m a praw o. C hrześc ijańską podstaw ą 
praw człowieka jest jego godność wynikająca z faktu stworzenia na obraz 
i podobieństw o Boże. P odstaw ą (a raczej w yrazem ) godności człow ieka 
jest jego m iłość praw dy, zachw yt dla p iękna i ukochanie dobra. Sens 
religii nie w yczerpuje się jednak  w praw ach człow ieka.

Fakt, że dzisiaj K ościół katolicki w alczy o praw a człow ieka, nie jest 
sam ozrozum iały [F. B óckle 1988 s. 96 n.]. N ow ożytne pojęcie praw  
człow ieka je s t w ynikiem  m yślen ia ośw ieceniow ego, natom iast ch rześc i
jaństw o i K ościół kato lick i odw oływ ały  się w tym  m iejscu  tradycyjnie 
do pojęcia m iłości b liźniego i naturalnego porządku stw orzenia. F rancu
ska D eklaracja p raw  człow ieka  i obyw atela  z 26 sie rpn ia 1789 roku, 
która stała się później trzonem  rew olucyjnej konsty tucji z 1791 roku, 
była w w ym ow ie w yraźnie antykościelna: po ję te  ośw ieceniow o praw a 
człow ieka zakładały rów nież jego  em ancypację od relig ii. W rogość póź
niejszych ruchów  w olnościow ych w obec relig ii (sk ierow ana zw łaszcza

33 Także w filozofii kantow skiej godność osoby ludzkiej jest w artością  podstaw ow ą, 
gdyż w sensie ścisłym przysługuje ona tylko człow iekow i jako  istocie m oralnie odpow ie
dzialnej.
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przeciw ko je j insty tucjonalnej dom inacji) spraw iła, że K ościół katolicki 
odnosił się początkow o z n iechęcią  do antropocentrycznego zw rotu od 
przedm iotu  do podm iotu , od rozum ianego obiektyw nie porządku rzeczy 
do porządku uzasadnianego podm iotow o, traktując ruchy wolnościowe 
jako w yraz sekularyzacji, relig ijnego indyferentyzm u i antyklerykalnego 
laicyzm u, jako  bezpośredni atak na relig ię chrześcijańską.

Papież Leon X III, skądinąd zdecydow any obrońca spraw iedliw ości 
społecznej, w ystępow ał przeciw ko w olności m yśli, prasy, nauczania 
i religii. Syllabus errorum  P iusa IX  z 8 grudnia 1864 roku potępił mię
dzy innymi w punkcie 15 tezę, że każdy człow iek ma praw o do swobod
nego wyboru religii, którą uzna za praw dziw ą na mocy własnego rozumu. 
Sytuacja zm ieniła  się dość radykalnie w drugiej połow ie XX w ieku. Za 
pierw sze w yraźne stanow isko K ościoła w spraw ie praw człow ieka ucho
dzi encyklika Jana X X III Pacem  in terris (1963), do której dołączył się
II Sobór W atykański ze sw ą konsty tucją pastoralną G audium  et spes 
(1965) oraz dek larac ją  o w olności relig ii D ignitas hum ane personae  
(1965).

Przez p ły tk ie pojęcie ekum enizm u niektórzy in telektualiści chrześci
jańscy  zbyt łatw o przystali na zakresow e i treściow e utożsam ienie war
tości chrześcijańskich z w artościam i ogólnoludzkim i. W spółczesna kultu
ra  europejska czerpie i żyje z kap itału  chrześcijaństw a. D w a tysiące lat 
jego oddziaływ ania spraw iło, że wiele w artości kulturow ych odbieranych 
je s t obecnie w sposób naturalny jako  ogólnoludzkie i dopiero zderze
nie z ku ltu rą  pozaeuropejską u jaw nia sw oistość europejskiego dziedzic
tw a religijnego i kulturow ego. Sytuacja „globalnej w iosk i” (global villa- 
ge), w której znalazł się świat, sprawia, że wszystkie tradycje kulturowe 
dostrzegają, jak  w iele z tego, co uw ażały za w artość bezw zględną, jest 
kulturowo zrelatywizowane. W idzim y, jak  odrzucanie na fali powszechnej 
dem okratyzacji każdej innej h ierarch ii w artości n iż  ta, k tóra je s t w yni
kiem wyboru w iększości, pociąga za sobą relatyw izację zastanych, także 
chrześcijańsk ich  w artości. W ielu ludziom  nie w ydają się one już  oczy
w iste i godne dalszego p ie lęgnow ania.

M im o że z respektow aniem  praw  człow ieka spotykam y się również 
w innych kulturach, na przykład w postaci p raw a do określonych dóbr 
m aterialnych, społecznych czy duchowych (odpowiadają one jakoś chrze
ścijańskiej idei m iłości bliźniego), to jednak  sam o pojęcie praw  człowie

34 D em okracja, chociaż w cześniejsza od chrześcijaństw a (grecka p olis), znalazła 
podatny grunt w krajach o kulturze chrześcijańskiej.
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ka rozciągnięte  n a  w szystk ich  ludzi je s t typow o zachodnie. Z jednej 
strony w idać rosnącą w rażliw ość na przestrzeganie podstaw ow ych praw 
człowieka, które urosły do rangi etosu w spółczesnego św iata i weszły do 
konstytucji w ielu państw . Z drugiej strony, mimo teoretycznej akceptacji 
uchwalonych 10 grudnia 1948 roku przez Narody Zjednoczone (powstrzy
mały się od głosu między innymi państw a ówczesnego bloku w schodnie
go) praw  człow ieka, istn ieją  duże różn ice praktyczne w ich rozum ieniu 
i realizow aniu, zależnie od system u społecznego, tradycji kulturow ej lub 
relig ijnej35. Islam , który nie zna praw  człow ieka podobnych do tych, 
które wyłoniły się w dziejach kultury zachodniej, wprost zarzuca zachod
niemu ich rozum ieniu indywidualizm  i antyreligijny liberalizm  [G. Hóver 
1988]. W  A zji, k tó rą  zam ieszkuje w ięcej n iż  połow a ludzkości, nie ma 
żadnej ogólnej m iędzypaństw ow ej organizacji, żadnej kom isji zajm ującej 
się praw am i człow ieka, żadnej dek laracji praw  człow ieka. Afrykańska  
karta praw  człowieka i narodów , ratyfikowana 21 października 1986 roku 
przez więcej niż połowę z 50 państw zrzeszonych w Organizacji Jedności 
Afrykańskiej, w ym ienia między innymi prawo do: 1) życia, 2) kulturowej 
tożsam ości, 3) udziału w życiu publicznym , 4) osobistej godności (prze
ciwko tortu rom ), 5) w łasnego zdania, 6) w olnego w yboru religii lub 
wiary [G. G rohs 1988 s. 24, 32],

Jak pogodzić szacunek dla w artości chrześcijańskich, ogólniej: relig ij
nych, z praw em  do w olności w ypow iadania się i to lerancją dla odm ien
nych poglądów  oraz czy i jak  pojęcie wartości chrześcijańskich (wartości 
kultury ch rześcijańsk iej) pokryw a się -  jak  uw aża K ościół katolicki -  
z pojęciem  uniw ersalnych zasad etyki, rozum ianych szeroko jako uniwer- 
salia etyczne, obow iązujące w każdej ku ltu rze36? Z jednej strony nie 
wszystkie w artości chrześcijańskie są jednocześnie uniw ersalnym i zasada
mi etyki, z d rugiej je s t w ątpliw e, czy istn ieją  uniw ersalne zasady etyki, 
które nie by łyby  jednocześn ie w artościam i kultury chrześcijańskiej.
O tym, czy pew na wartość ma charakter chrześcijański, katolik dow iadu
je  się dzięki o ficjalnej in terpretacji ze strony upow ażnionego do tego 
autorytetu relig ijnego , jak im  je st papież, sobory, sensus et consensus  
fidelium , chociaż interpretacja ta niekoniecznie pokryw a się z aktualnym

35 W krajach byłego bloku kom unistycznego praw a człow ieka nie przysługiw ały na 
mocy prawa naturalnego, lecz były gwarantowane przez kolektyw i państwo, które mogły 
ich odm ów ić poszczególnym  ludziom  lub w arstw om  społeczeństw a.

36 Pojęcie uniw ersalnych zasad etyki nie pokryw a się z geograficznym  pojęciem  
uniw ersalnych zasad etyki kręgu kultury śródziem nom orskiej.
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odczuciem  w szystkich katolików  (Kościół katolicki przyjm uje tak zwany 
sensus fid e i) ,  a tym  bardziej chrześcijan.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by chrześcijanin  przek ładał wartości 
chrześcijańskie na politykę w ramach gwarantowanych przez konstytucyj
ne praw o, gdyż jego  w iara nie ogran icza się do liturgicznej czci Boga, 
lecz rozciąga się na w szystk ie w ym iary jego  życia i działania. Przekład 
wartości chrześcijańskich na życie społeczne i polityczne jest ograniczo
ny dw om a czynnikam i: z jednej strony praw am i innych osób, zwłaszcza 
praw em  do w olności relig ijnej, z drugiej strony pytaniem , czy poszcze
gólne w artości lub zasady chrześcijańskie nadają się do tego, by być 
fragm entem  porządku praw nego i czy obkładać je  sankcjami publicznymi 
[E.-W . B óckenfórder 1996].

Konsternację wywołały w czerwcu 1993 roku na Światowej Konferen
cji Praw C złow ieka w W iedniu w ypow iedzi p rzedstaw icie li narodów 
A zji, kw estionujących  bez ogródek uniw ersalny charakter głów nych za
chodnich praw  człow ieka. W  ich opinii P ow szechna deklaracja praw  
człow ieka O N Z  je s t tw orem  europejskim  i inne narody nie m uszą jej 
p rzestrzegać („nikt nie m oże staw iać sw ych jednostkow ych praw  ponad 
praw am i państw a” !)37. Jeżeli p raw a jednostk i za leżą od regionalnej 
i narodowej specyfiki oraz okoliczności historycznych, kulturow ych i re
ligijnych, oskarżanie jednego  państw a przez drugie o gw ałcenie praw 
człow ieka je st traktow ane jako  naruszanie jego  suw erenności.

W  encyklice Veritatis sp lendor  Jan Paw eł II (1993) w skazał na kato
licką praw dę o pow szechności p raw a naturalnego: „Jako w pisane w ro
zum ną naturę osoby obow iązuje ono każdą istotę obdarzoną rozumem, 
ży jącą w różnych epokach  histo rycznych . D ążąc do doskonałości we 
w łaściw ym  sobie porządku, m usi ona czynić dobro i unikać zła, trosz
czyć się o przekazyw anie i zachow anie życia, pom nażać i rozw ijać bo
gactw a otaczającego  św iata, kultyw ow ać życie społeczne, poszukiw ać 
praw dy, spełniać dobre czyny, kontem plow ać p iękno” (nr 51).

37 S tanow isko to potw ierdził prezydent Chin Jiang Zem in podczas wizyty w USA 
(1997). „Praw a człow ieka są  w artością  w zględną i m ożna o nich dyskutow ać tylko pod 
warunkiem  nieingerencji w w ew nętrzne spraw y innego państw a" („R zeczpospolita” z 3 
listopada 1997 s. 8).



Religia i nauka

Problem  relacji m iędzy relig ią (wiarą) i nauką (filozofią), zacieśniany 
w kulturze europejskiej do relacji m iędzy doktryną (teologią) chrześcijań
ską i naukam i przyrodniczym i, należy do znanych i szeroko dyskutow a
nych od zarania chrześcijaństw a. G łos w tej spraw ie zabierali teo logo
w ie1 i filozofujący przyrodnicy , filozofow ie, kosm ologow ie i hum aniści, 
dzisiaj głów nie z obszaru języka angielskiego2. N ajnow sze zainteresow a
nia relacją  m iędzy re lig ią  i nauką oraz stosunkiem  B oga do św iata w y
wołują kolejne „rewolucje” w naukach fizykalnych („nowa fizyka”) i bio
logicznych (b iogenetyka, inżyn ieria  genetyczna). Św iadectw em  ak tual
nych zain teresow ań są liczne narodow e i m iędzynarodow e sym pozja, 
fundacje, insty tucje, o rganizacje i czasopism a zaangażow ane w dialog 
między nauką i teologią [J. Tem pleton 1996]. Rów nież w Polsce ukazują 
się ostatn io  oryginalne prace rodzim e (głów nie autorstw a M. H ellera 
i J. Życińskiego) oraz przek łady  popularnonaukow ych prac podejm ują
cych zagadnienie relacji m iędzy re lig ią  i nauką.

Św iatopoglądow a atrakcyjność tem atu re lacji m iędzy re lig ią  i nauką 
spraw ia, że w publikacjach  (zw łaszcza w cześn iejszych) w iele je s t re to 
rycznych deklaracji, apologetycznego patosu, niekiedy pobożnych życzeń, 
pow ierzchow nych i ogólnikow ych stw ierdzeń, m ieszania p łaszczyzn roz
ważań i typów  relacji, m niej natom iast opracow ań system atycznych 
i fundam entalnych. Zarozum iałością z mej strony byłoby sądzić, że udało 
mi się uniknąć wszystkich w ym ienionych m ankam entów . Nie rozwiązuję 
żadnego z m ery torycznych szczegółow ych  problem ów  stanow iących 
przedm iot sporu m iędzy re lig ią  i nauką, chociaż w ierzę, że rozw ażania

1 B ogatą bibliografię podaje W . B. D rees [1990],
2 Ostatnio na przykład First Australian Conference on Science and Christianity, Syd

ney, M oore Theological College, 11-13.07.1997.
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m etateoretyczne przyczyniają się do zrozum ienia skom plikow anej natury 
ich w zajem nych relacji.

Sens zajęcia się złożonym  zagadnieniem  relacji m iędzy religią (teolo
gią) i nauką w idzę w tym, że nadal rodzi ono nam iętności, chociażby ze 
w zględu na konflik tow ą przeszłość. Spraw a dotyczy dialogu między 
ku ltu rą re lig ijną  i naukow ą (św iecką), m entalnością relig ijną i naukową, 
podejściem  relig ijnym  i naukow ym . R elacje te są dynam iczne i dlatego 
nie dają  się ustalić ogólnie, jednoznaczn ie i raz na zaw sze. Ich ujęcie 
uw arunkow ane jest m iędzy innym i aktualnym  rozum ieniem  teologii i na
uki, przyrodoznawstw a, postępem  teologii i nauki (rozwojem teorii teolo
gicznych i naukow ych), jak  rów nież panującym  obrazem  świata oraz 
sy tuacją społeczno-kulturow ą, sk ładającą się na kontekst prowadzonych 
dyskusji. W łaśnie sytuacja, w jak iej znalazł się dzisiaj K ościół katolicki 
i teo logia kato licka, każe Janow i Paw łow i II przypom inać teologom
o obow iązku podejm ow ania dialogu m iędzy teo log ią  i nauką3.

Z abieram  głos jako  filozof i epistem olog nauki, częściow o historyk 
m yśli w spółczesnej, zain teresow any opisem , w yjaśnieniem  i zrozum ie
niem sytuacji kulturowej i m etodologicznej, w której dochodzi do spotka
nia religii (teologii) i nauk przyrodniczych, przede wszystkim w aspekcie 
wysuwanych przez każdą ze stron roszczeń prawdziwościowych. Szczegó
łow e przedstaw ien ie relacji m iędzy re lig ią  (teologią) i konkretną nauką 
przyrodn iczą  w ym agałoby naturaln ie prześledzenia konkretnych proble
mów (case study) i dobrej znajom ości obu dziedzin. Jednak brak specja
listycznego w ykształcenia przyrodoznaw czego nie musi stanowić istotnej 
p rzeszkody w rozw ażeniu  n iektórych przynajm niej ogólnych zagadnień 
związków teologii (wiary, religii) i nauk przyrodniczych, tak jak się one 
kształtow ały  w przeszłości i p rzedstaw ia ją  obecnie.

Przy rozpatryw aniu problem u relacji między relig ią i nauką mamy do 
czynienia z dw om a ważnym i zawężeniam i: do chrześcijaństw a i do nauk 
przyrodniczych. M imo ogólnego sform ułow ania pytanie o relację między 
religią i nauką było i jest w kulturze europejskiej z góry niejako ograni
czane do relig ii chrześcijańsk iej. Na to zaw ężenie złożyło się w iele po
w odów , m iędzy innym i fakt po jaw ien ia się chrześcijaństw a w kulturze 
zachodniej, instytucjonalna dom inacja K ościoła katolickiego oraz konku
rencyjne roszczenia poznaw cze teologii w obec filozofii i nauki. Kiedy

3 „Spraw a jest paląca. W spółczesny rozwój nauki rzuca teologii wyzwanie sięgające
o wiele dalej, niż uczyniła to recepcja Arystotelesa w trzynastow iecznej Europie Zachod
n iej” [Posłanie Jana Paw ła II do ojca G eorge'a V. Coyne'a 1990 s. 10].
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więc będę m ówił o relig ii, będę m iał na m yśli chrześcijaństw o, a ściślej: 
doktrynę chrześc ijańską i teologię kato licką. Zauw ażm y w szakże, że 
dzisiaj -  kiedy w yrosła z kultury  eu ropejsk ie j cyw ilizacja  naukow o-te- 
chniczna objęła cały św iat -  także religie niechrześcijańskie znalazły się 
wobec podobnego w yzw ania, jak im  je s t d la  nich m entalność naukow a 
i św iatopogląd naukow y.

D rugie ograniczenie dotyczy nauk p rzyrodn iczych4. R elacje m iędzy 
religią i nauką zacieśniane są do tradycyjnego konfliktu między teologią 
i naukam i przyrodniczym i z początków  nauki now ożytnej, a potem  O- 
św iecenia, kiedy to g łów nie nauki przyrodjiicze w ykorzystyw ano do 
budow ania św iatopoglądu naukow ego, p rzeciw staw ianego  relig ijnem u5. 
Rozpatrując św ia topog lądow ą neutralność nauki, A. P lan tinga dostrzega 
w naukach p rzyrodniczych  i hum anistycznych  w iele „fundam entaln ie 
niechrześcijańskich sposobów  m yślen ia” , jak  pogląd na tem at pow stania 
życia oraz natury człow ieka i jego pozycji w kosm osie. Uważa, że nauki 
przyrodnicze i hum anistyczne nie są bynajm niej religijnie lub m etafizycz
nie neutralne, lecz g łęboko zaangażow ane w w alkę m iędzy ch rześcijań 
skim teizm em  a odw iecznym  naturalizm em  i kreatyw nym  antyrealizm em  
[A. P lan tinga 1994 s. 290],

D ziw i pom ijan ie lub m inim alizow anie konflik tu  m iędzy doktryną 
chrześcijańską a naukam i hum anistycznym i. O ile dyskusje nad relacją  
teologii do  nauk  p rzyrodniczych  m ają  bogatą literaturę, o tyle dzieje 
relacji m iędzy teo log ią  i naukam i hum anistycznym i nie doczekały  się 
system atycznego opracow ania6. Także K ościół katolicki nie w ypow iadał 
się nigdy w spraw ie nauk hum anistycznych tak kategorycznie, jak  
w spraw ie nauk przyrodniczych. Nie oznacza to, że w yniki nauk hum a
nistycznych i społecznych nie m ają dla teologii w iększego znaczenia i że 
nie kolidują z  doktryną chrześcijańską. Być może powodem  lekceważenia 
przez teologię zagrożenia ze strony nauk hum anistycznych je st pozy ty 
w istyczne przekonanie , że są one naukow o m niej rzetelne i stąd nie 
zasługują na baczn iejszą uw agę.

4 Przydaw ka „przyrodnicze” byłaby na przykład w języku  angielskim  zbyteczna, bo 
tradycyjnie angielskie science obejm uje właśnie nauki przyrodnicze. W języku niemieckim 
Wissenschaft ma wprawdzie znaczenie szersze, ale i tu -  kiedy porusza się problem relacji 
m iędzy nauką a teo log ią  -  ma się na myśli przyrodoznaw stw o.

5 O graniczanie dyskusji do relacji teo logia-nauki przyrodnicze jest typowe dla auto
rów anglosaskich  [I. G. B arbour 1972; A. R. Peacocke 1991].

6 M onografia G. M inois [1995 s. 15] pom ija nauki hum anistyczne, ograniczając się 
do p rzedstaw ienia dziejów  konfliktu m iędzy chrześcijaństw em  i naukam i ścisłym i.
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Pom ijanie zagrożeń religii i teologii ze strony badań humanistycznych 
nie je s t jednak  słuszne, gdyż ich oddziaływ anie św iatopoglądow e bywa 
niekiedy w iększe niż nauk przyrodn iczych7. P rzypom nijm y zagrożenie 
w artości chrześcijańskich  ze strony naturalistycznego, behawiorystyczne- 
go obrazu człow ieka, koncepcję człow ieka psychoanalityków  (S. Freud) 
czy socjologiczny determ inizm  nauk społecznych, według którego społe
czeństwo i kultura w yznaczają do końca ludzkie zachowania, nie pozosta
wiając m iejsca na w olną w olę . D zisiaj różni hum aniści podpierają się 
nauką w spraw ie regulacji u rodzin , aborcji, eutanazji, form  małżeństwa 
i społeczeństwa, transplantacji ludzkich organów czy ekonom ii, a psycho
terapia chce zastąpić relig ię, żeby poprzestać na n iek tórych  najbardziej 
głośnych problem ach i m iejscach ewentualnego konfliktu z teologią kato
licką, zw łaszcza z teo log ią  m oralną.

Skrótow e określenie „re lacja m iędzy re lig ią  i nauką” kryje różne, 
zachodzące niekiedy na siebie, ale w ym agające osobnego potraktowania 
zagadnienia. Po pierw sze, chodzi, jak  w spom niano, nie o religię w ogóle 
(każdą relig ię), lecz o relig ię chrześcijańską, często  w ąsko po prostu 
katolicką. Nawet w ram ach chrześcijaństw a, na przykład w protestantyz
m ie lub praw osław iu, stosunek do nauki uk łada się różnie. Po drugie, 
w kato licyzm ie głów nym  polem  dyskusji m iędzy re lig ią  i nauką jest 
poznaw czy w ym iar religii (treści w iary, doktryna chrześcijańska), której 
autory tatyw ną w ykładnię prezentuje nauczycielski urząd K ościoła oraz 
w pew nej m ierze teologia. Po trzecie, w grę w chodzi problem  relacji 
m iędzy w iarą jako boską m ądrością (praw dą objaw ioną) i ludzkim rozu
mem (praw dą naturalną) oraz -  ostatecznie -  m iędzy porządkiem  nad
przyrodzonym  i przyrodzonym . S cholastyka (św. T om asz) dyskutowała 
zbliżone zagadnienia, p rzeciw staw iając sobie kategorie rozum u i wiary 
(,ratio et fides)  [L. Elders 1974], Po czwarte, zauważm y, że relację (kon
flik ty) relig ii do nauki m ożna rozpatryw ać na różne sposoby: opisowo 
(ąuaestio fa c ti)  lub norm atyw nie (ąuaestio iuris), w kontekście odkrycia 
lub uzasadnian ia (H. R eichenbach).

7 N a przykład dyskuje toczone dzisiaj w N iem czech wokół psychoanalitycznych 
„rew elacji" E. D rew erm anna.

8 Problem  znaczenia nauk społecznych d la teologii podejm ow any jes t na przykład 
w dyskusji m iędzy teologam i z C hicago (B. A. G errish, D. Trący) i Y ale (H. Frei i 
G. Lindbeck) [P. Rigby, J. van den H engel, P. 0 'G rad y  1991]. O środek w Chicago 
wydaje czasopism o „Zygon. Journal o f R elig ion  and Science” .
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Przez teologię rozum iem  kato licką teologię dogm atyczną i m oralną -  
jako system atyczny w ykład treści w iary (doktryny) i m oralności kato lic
kiej. T eologia (scien tia  d ivina, sacra  doctrina, sc ientia  fid e i, scientia  
subalternata) daje się pojąć dw ojako: a) jako  rac jonalizacja w iary (fides 
ąuaerens intellectum ), to jest jako system atyczna próba rozum ienia treści 
Objaw ienia chrześcijańsk iego  za pom ocą przyrodzonego  rozum u (np. 
filozofii lub nauk  szczegółow ych), o raz b) jako  rew elacjon izacja  św iata 
(intellectus ąuaerens fidem , credo ut intelligam), to jest jako próba rozu
mienia rzeczyw istości doczesnej poprzez w iarę, czyli w świetle O bjaw ie
nia [J. H erbut 1987], W  obu w ypadkach teo logia słuszn ie uchodzi za 
naukę, chociaż nie w sensie now ożytnych  sciences, lecz A rysto telesow - 
skiej epistem e  lub T om aszow ej scientia .

Przez nauki p rzyrodnicze rozum iem  ogólnie nauki o przyrodzie , jak  
również o b io logicznej stronie człow ieka. D zieli się je  zw ykle na nauki 
fizyczno-chem iczne i biologiczne [S. K am iński 1992 s. 293]. W  ścisłym  
związku z naukam i przyrodniczym i pozostają, zyskujące coraz w iększe 
znaczenie, nauki techniczne. W spółczesna nauka p rzesta ła  bow iem  
w znacznych swych partiach być theoria, oglądow ą kontem placją świata, 
a stała się techne , aktywnym tego św iata przekształcaniem  dzięki wiedzy 
uzyskanej w procesie poznania naukow ego. Podane sposoby rozum ienia 
nauki i teologii w ydają  się o tyle ogólne i elastyczne, że pozw alają, 
niezależnie od sporów  o defin icję  i naukow ość teologii, na podjęcie 
problem u je j relacji do nauk przyrodniczych.

M ów ienie po prostu  o stosunku nauki i religii (teologii i nauk p rzy 
rodniczych) jest uproszczeniem , gdyż w grę m ogą w chodzić różne p łasz
czyzny rozważań: epistem ologiczna, socjologiczno-historyczna, psycholo
giczna, insty tucjonalna czy ideologiczna. C hociaż relacja  m iędzy nauką 
i religią m oże interesow ać zarów no naukę, jak  i relig ię, rozpatru ję ją  
przede wszystkim  jako problem  filozoficzny, a dokładniej epistem ologicz
ny i m etodologiczny, to je s t dotyczący relacji m iędzy dw om a zbioram i 
tw ierdzeń o św iecie lub spór o dw a sposoby poznania i dw ie różne po 
stawy w obec św iata. W  dalszym  ciągu zajm uję się problem em  relacji 
między doktrynalnym aspektem chrześcijaństwa, wykładanym przez teolo
gię (teologów  kato lick ich), a poglądam i (teoriam i) naukow ym i (przyro- 
doznawczymi), czyli skrótowo: relacją między teologią i nauką, głównym  
miejscem  konfliktu. Nie zajm uję się natom iast bliżej konflik tem  m iędzy 
teologią i filozofią , chociaż przed pow staniem  now ożytnego p rzyrodo
znaw stw a w łaśnie filozofia  była terenem  głów nych sporów .
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M ówiąc ogólnie o nauce (naukach przyrodniczych) dokonuję idealiza- 
cji, gdyż nie je s t ona p rzecież jedno lita  i zgodna w swych poglądach. 
Podobnie, jak  pokazują dyskusje nad pojęciem  urzędu nauczycielskiego 
K ościoła, niełatwo jest określić, kogo lub co ma się dokładnie na myśli, 
m ówiąc o stosunku K ościoła katolickiego do nauki. Czy chodzi o hierar
chię kościelną lub „zw ykłych” w iernych, o papieża, kurię rzym ską, in
kw izycję, poszczególne kongregacje, u roczyste m agisterium  Kościoła, 
sobory pow szechne lub lokalne, biskupów , teologów , katolickich filozo
fów lub w ierzących naukow ców ? W  spraw ach relacji m iędzy religią, 
teo log ią i nauką K ościół kato licki nigdy nie m ów ił jednym  głosem 
i w zależności od tego, co uzna się za (oficjalny) głos Kościoła, inaczej 
przebiega dyskusja. Należy w ięc odróżniać prywatne poglądy (stan świa
dom ości) ludzi K ościoła lub poszczególnych naukow ców  od oficjalnej 
lub podręcznikow ej (katechetycznej) w ykładni doktryny religijnej lub 
naukow ej. N auka nie dysponuje oficjalną w ykładnią swego stosunku do 
relig ii i teologii kato lick iej. S y tuacja kom plikuje się, jeśli uwzględnić 
w szystkie w ażniejsze fazy i postacie dyskusji m iędzy nauką i religią 
w kulturze zachodniej.

1. Dzieje konfliktu

O bszar badań zw anych um ow nie re lacją  m iędzy re lig ią  (chrześcijań
ską!) i nauką (przyrodoznaw stw em ) je s t szeroki. W  wyniku prow adzo
nych od lat badań lepiej dziś znam y jego  pogm atw ane i długie dzieje . 
K rytyka relig ii -  najp ierw  ze strony filozofii, a potem  nauki -  stanowi 
ważne osiągnięcie kultury Zachodu. K onflikt m iędzy teologią i naukami 
przyrodniczym i je st typow y dla chrześcijaństw a i nieznany na tę skalę 
innym religiom  i teologiom  n iechrześcijańsk im  [D. C. Lindberg, 
R. L. Numbers 1986; H. Rolston 1987], Zapoczątkowały go dyskusje nad 
relacją wiary do rozumu, która przybrała potem  postać relacji teologii do

9 Dwutomowa monografia G. Minois [1995 i 1996] poświęcona jest postawie Kościoła 
katolickiego wobec nauki od czasów  najw cześniejszych do w spółczesnych. Znajdujemy 
tam chronologiczne zestaw ienie najw ażniejszych dat z dziejów  tej relacji. Bibliografia 
obejmuje niemal wyłącznie pozycje francuskojęzyczne. Krótki szkic dziejów relacji między 
w iarą i nauką podaje P. B uhler i C. K arakash [P. Biihler, C. Karakash 1992].
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filozofii oraz w czasach now ożytnych teologii do nauki, a w miarę w zro
stu znaczenia nauk przyrodniczych -  relacji teologii (w iary) do p rzy ro 
doznaw stw a.

Pogląd, że dzieje relacji m iędzy K ościołem  i nauką są tylko dziejam i 
konfliktu, je s t uproszczony. O czym ś przeciw nym  św iadczy chociażby 
fakt, że z szeregów  K ościo ła  w yw odziło  się w ielu w ybitnych uczo
nych10. Nie u lega w ątp liw ości, że z chw ilą  po jaw ien ia się nauki sy tua
cja religii stała się mniej pewna. H istoria chrześcijaństw a dostarcza wielu 
przykładów konfliktów  m iędzy teologią i naukam i przyrodniczym i, gdzie 
obie strony popełniły w iele pow ażnych błędów [J. H. Brooke 1991], Raz 
stroną atakującą był K ościół, raz nauka. Teolodzy chrześcijańscy, czując 
zagrożenie najpierw  ze strony filozofii, a potem  szybko rozwijających się 
nauk przyrodniczych i technicznych, próbowali w zam iarach apologetycz- 
nych ingerow ać m ery torycznie (bezpośrednio  lub pośrednio) w nauki 
przyrodnicze. N iektórzy trak tow ali nauki przyrodnicze z w yniosłością, 
głosząc n a  p rzykład , że tak zw any naukow y ateizm  je st w ynikiem  złej 
woli lub og ran iczen ia  um ysłow ego naukow ych ignorantów . P rzyrodnicy 
natom iast, obsta jąc przy n iem ożliw ości pogodzenia postaw y naukow ej 
i relig ijnej, dom agali się w olności w prow adzeniu  badań naukow ych 
i nierzadko w prost w yrażali sw ą niechęć do relig ii i teologii.

Ź ródeł kon flik tu  teo log ii chrześcijańsk iej z naukam i przyrodniczym i 
należy szukać u początków  filozofii i nauki greckiej. Zastępując religijne 
(m ityczne) w idzen ia  św iata  jego  racjonalnym  i im m anentnym  w yjaśn ia
niem za pom ocą przyrodzonego porządku i naturalnych przyczyn rzeczy 
(dem itologizacja), filozofia  i nauka stały się z b iegiem  czasu uosobie
niem ludzkiej sam ow ystarczalnej racjonalności, jedynym  autorytetem  
człow ieka scjentystycznego. D echrystianizacja Europy w czasach now o
żytnych -  odejście  od ch rześcijańsk iego  poglądu na św iat, który m im o 
„rodzinnych d yskusji” w śród m yślicieli teistycznych panow ał niem al 
powszechnie w średniow ieczu, oraz przejście do św iatopoglądu deistycz- 
nego, a potem  ateistycznego -  zb ieg ła się osobliw ie z pow staniem  nauk 
przyrodniczych. T endencja  ta  znajdzie sw ą kulm inację w w ieku XIX, 
kiedy pow szechnie w ykorzystyw ano ideologicznie naukę jako  narzędzie 
do w alki z relig ią. T ak było zw łaszcza w w ypadku m arksizm u, który 
postrzegał dzieje kultury europejskiej jako historię nie dającego się pogo
dzić konflik tu  m iędzy św iatopoglądem  naukow ym  i relig ijnym .

Fakt pozytywnego, poniekąd koniecznego dla jego rozwoju wpływu chrześcijaństwa 
na pow stanie nauki podkreślali na przykład M. Scheler i A. N. W hitehead.
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a) Starożytność chrześcijańska

Do p ierw szego spotkania tw orzonej p rzez O jców  K ościoła doktryny 
teologicznej i ów czesnej nauki w postaci „filozofii pogańskiej”, częścio
wo nauk  przyrodniczych  (kosm ologii i astronom ii, ale także astrologii), 
doszło w starożytności chrześcijańskiej [A. H. A rm strong, R. A. Markus 
1964]. U form ow ały się w ów czas trzy klasyczne postaw y teologiczne: 
ł)  radykalnej opozycji i odrzucania nauki (filozofii), 2) godzenia (koncy- 
liaryzm ) i w zajem nego dopełniania oraz 3) obojętności. W ypracowane tu 
rozw iązania będą  pow ielane na późniejszych etapach dyskusji. Niektórzy 
apologeci ch rześc ijańscy11 starali się m niej lub bardziej wykorzystyw ać 
filozofię do obrony wiary. Pow stająca w dyskusji z „filozofią pogańską” 
teo log ia chrześc ijańska zaw dzięczała je j sw ą term inologię -  ubierała 
O bjaw ienie w po jęciow ą szatę filozofii P la tona i A rystotelesa.

Już w tym  czasie widać charakterystyczne dla chrześcijaństwa (dialek
tyczne) napięcie m iędzy rac jonalizacją  (desakralizacją) i sakralizacją 
św iata. Z  jednej strony, by zrobić m iejsce w łasnym  praw dom  wiary, 
zw alcza ono inne -  filozoficzne lub naukow e -  poglądy w łaśnie przez 
racjonalizację (posługując się argum entacją  filozoficzną lub rzadziej 
naukow ą) „pogańskie j” relig ii, m itu i m yślen ia m agicznego. Traktuje je 
jako przesąd, stając się w ten sposób w spółodpow iedzialne wraz z filozo
fią  g recką za  desak ra lizac ję12 św iata „pogańsk iego”. Z drugiej strony 
podejm uje w łasne próby jego  sakralizacji p rzez m ocne podkreślenie 
nadprzyrodzonego wym iaru bycia człow ieka w świecie. Odwołanie się do 
B iblii w spraw ach przyrodzonych w iele nie daje, gdyż księgi biblijne 
przedstaw iają taki obraz świata, jakim  dysponow ali ich autorzy w czasie 
ich redagowania. Biblia porusza wprawdzie problem y teologiczne, filozo
ficzne, historyczne i naukowe, ale niesystem atycznie i ubocznie, kierując 
zasadn iczą  uw agę na w zajem ne relacje m iędzy B ogiem  i człow iekiem .

11 Stosunek Tertuliana do filozofii starożytnej nie był tak zdecydow anie negatywny, 
jak  się to czasem  przedstaw ia [A. W arkotsch 1973 s. 88 n.].

12 Istnieje spór o to, w jakiej m ierze dokonana przez chrześcijaństw o desakralizacja 
św iata, uw alniając m aterię od sił tajem nych, um ożliw iła je j obiektyw ne badanie [G. Mi- 
nois 1996 s. 20]. A. N. W hitehead uważa, że grunt pod now ożytne nauki przyrodnicze 
przygotow ała teologiczna refleksja nad chrześcijańską praw dą o stworzeniu św iata (krea- 
cjonizm ).
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b) Średniow iecze

Średniow ieczni teolodzy (X III w iek) m usieli się uporać z trudnym  
problem em  recepcji fizyki i kosm ologii A rysto telesa oraz sposobem  
pogodzenia ich z m yślą chrześcijańską [A. Funkenstein 1986]. Okres ten 
w świadomości potocznej nadal jaw i się jako saecula obscura, a ów czes
na teologia jako  ze swej isto ty  ham ująca rozw ój nauk przyrodniczych. 
Jest to pogląd uproszczony, a w św ietle badań historycznych  po prostu 
fałszywy. Postaw a odrzucania nauki z pow odów  religijnych, jak  u P iotra 
D am iana i częściow o u św. B onaw entury , by ła w yjątkiem . Św. A nzelm  
sform ułował w ów czas k lasyczny program  chrześcijaństw a: in te lligo  ut 
credam, credo ut intelligam! Znajom ość nauk przyrodniczych przez śred
niowiecznych teologów  w ykraczała poza to, co na tem at w spółczesnych 
nauk przyrodniczych w iedzą na ogół ich dzisiejsi koledzy. Każdy teolog, 
zanim dopuszczono go do studiow ania teologii, m usiał na Sorbonie napi
sać rozpraw ę o przyrodzie. Św. A nzelm , T om asz z A kw inu i Duns 
Szkot, respektując m etodo log iczną i treśc iow ą odm ienność porządku 
wiary i rozum u, teologii i filozofii o raz opierając się na ów czesnym  
stanie badań naukowych, dokonali doskonałej niemal syntezy myśli teolo
gicznej z przyrodoznaw czym  obrazem  św iata. W ielu wybitnych teologów  
średniow iecznych, trak tu jąc rozw ijanie ku ltury  jako  Boży nakaz i Bożą 
służbę, a upraw ianie nauki jako  p ie lęgnow anie boskiej w ładzy rozum u 
i kontaktow anie się z dziełem , które sam  Bóg stw orzył, podejm ow ało  
badania przyrodoznaw cze (A lbert W ielki, w iktoryni, szkoła z C hartres).

U lubioną dew izą średniow iecznych  teologów  (A lan z L ille 14, H ugon 
od św. W iktora, św. B onaw entura) była w yw odząca się od św. A ugusty
na m etafora, że Bóg objaw ia się w d w ó ch 15 księgach, które dw om a ję 
zykami m ów ią o tym  sam ym : w księdze P ism a św iętego i w księdze 
przyrody (liber na turae ut descrip tio  d iv ina) . Zachodzi m iędzy nim i

13 Klasyczne odróżnienie w iary od rozum u przedstaw ił Tom asz z Akwinu w dziełku 
Expositio in Boethii „De Trinitate"  [L. E lders 1974; E. Persson 1970].

Alan z Lille (1128-1202) traktował religię (wiarę) i wiedzę św iecką jako  wielkości 
oddzielone od siebie, ale niesprzeczne.

15 Niekiedy m ów iono o trzeciej księdze: księdze duszy ludzkiej, w której można 
wyczytać Boga.

16 M etafora księgi przyrody pojaw ia się już  u O jców  K ościoła, szczególnie chętnie 
korzystają z niej teolodzy średniow ieczni (liber crealurae, liber experientiae), zw łaszcza 
lekarz i teolog hiszpański R ajm und z Sabundy (zm . 1437). Jej podstaw ę stanow i pow ie
dzenie św. Pawła, że piękno dzieł Bożych jest świadectwem Jego potęgi (1 Kor 1, 14 n.).
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pełna harm onia, gdyż są dziełem tego samego Boga [H. M. Nobis 1971], 
Hugon od św. W iktora w prost nazyw a przyrodę liber scriptus digito Dei 
hoc est virtu te divina creatus  (księgą nap isaną palcem  Bożym , to jest 
stw orzoną m ocą Bożą).

Sw. Tom asz, sprzeciw iając się św. Augustynowi, podkreśla w Summa 
contra gentiles  potrzebę znajom ości wiedzy przyrodniczej przez teologa: 
nam error circa creaturas redundat in fa lsam  de D eo scientiam... (II, 3). 
D ość w cześnie dostrzeżono niezgodności m iędzy m yślą chrześcijańską 
a kosm ologiczną w iedzą g recką (Platońskim  Tim ajosem , kosm ologią 
A rystotelesa, poglądam i P tolem eusza, A rchim edesa, Euklidesa). W  1210 
roku prow incjonalny synod w Paryżu zakazał w ykładania arystotelesow- 
skiej filozofii przyrody. N a przykładzie arystotelesow skiej tezy o odwie- 
czności św iata dostrzeżono , że księga O bjaw ienia i księga przyrody 
m ów ią nie tylko innym i językam i (księga przyrody literam i alfabetu 
i m atem atyki), lecz rów nież o czymś innym. Z pewnego punktu widzenia 
do rozejścia się dróg religii i nauki doszło już wówczas, kiedy scholasty
cy (św. A nzelm ) w yraźnie i ostro  przeciw staw ili sobie dw a porządki: 
nadprzyrodzonej w iary i przyrodzonego rozum u. G łoszona przez łaciń
skich awerroistów teoria podwójnej prawdy (pewne twierdzenie może być 
praw dą naukow ą i fałszem  teologicznym , lub odw rotnie) była jednym  ze 
średniowiecznych sposobów rozwiązywania niezgodności teologii z nauką 
(„filozofii natu ra lnej”). K ościół, który zaw sze dom agał się spójności 
między treściam i wiary i w iedzy przyrodzonej, ja k ą  jest nauka, odrzucił 
izolacjonistyczną doktrynę dwu prawd, najpierw  ustam i biskupa S. Tem- 
p iera w 1277 roku, a w czasach now ożytnych przez Syllabus17 Piusa 
IX (1864) oraz antym odern istyczną przysięgę P iusa X (1910).

c) Czasy now ożytne

W raz z now ożytną rew olucją naukową, która zakwestionowała podsta
wy średniowiecznej syntezy, konflikt między teologią i naukam i przyrod
niczymi uległ zaostrzeniu i pogłębieniu. Charakterystyczne było stanowis
ko F. Bacona, dostrzegającego w religii i teologii głównego, obok innych

M ożliw ość niezgodności księgi P ism a z odkryciam i naukow ym i rozw ażali wówczas św. 
Augustyn, M ikołaj z Kuzy czy R obert Bellarm in [O. Pedersen 1992].

17 Pius IX potępił w Syltabusie  m iędzy innymi pogląd, że praw dy religijne dają się 
dow odzić naukow o.
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przesądów, w roga „filozofii naturalnej”, jak  w ów czas zw ano nauki przy
rodnicze [A. N ow icki 1962 s. 113 n.]. R ozpoczął się proces stopniow ej 
utraty przez K ościół um ysłowego kontaktu z coraz bardziej laicką intele
ktualną e litą  Europy.

Nazywając zapoczątkowaną przez F. Bacona rew olucję naturalistyczną 
„św iecką re lig ią  nauk i”, a B acona je j p rorokiem , K. R. P opper [1997b 
s. 95] stw ierdza: „N azw ę »Bóg« zastąp ił nazw ą »Przyroda«, lecz bez 
m ała w szystko inne pozostaw ił bez zm ian. T eologia, nauka o Bogu, 
została zastąp iona przez naukę o P rzyrodzie. P raw a P rzyrody zastąpiły  
prawa Boga. M oc Boga została zastąpiona przez siły Przyrody, a później 
plan B oga i sądy Boga zostały zastąpione przez dobór naturalny. Deter- 
m inizm  teo logiczny został zastąpiony przez determ inizm  naukow y, 
a księga przeznaczenia przez przewidyw alność Przyrody. M ówiąc krótko, 
wszechm oc i w szechw iedza B oga zostały zastąpione przez w szechm oc 
przyrody i po tencjalną w szechw iedzę nauk przyrodniczych. W  tym okre
sie również fizyk i filozof Spinoza posłużył się omal przypadkowo zwro
tem »deus sive natura« , który m ożna chyba przetłum aczyć: »Bóg, czyli 
przyroda«” .

Teolodzy ów cześni, przypisu jąc w m yśl arysto telesow skiej koncepcji 
nauki koniecznościow y charakter tezom  teologicznym , nie potrafili p rzy
swoić sobie now ego, dynam icznego  obrazu św iata w yłaniającego się 
z badań przyrodniczych . P ostaw ione w cześn iej p rzez O jców  K ościoła, 
a teraz przez G alileusza, K opern ika i G . B runa pytan ie o dosłow ne lub 
metaforyczne traktowanie w ypow iedzi Pism a św iętego o świecie wyw oły
wało u teologów  poczucie nieufności i zagrożenia. Zadedykow anie przez 
K opernika dzieła  D e revo lu tion ibus  pap ieżow i Paw łow i III nie obroniło  
je  przed um ieszczeniem  w 1616 roku na liście librorum  prohib itorum . 
R ozstrzygnięcie Świętego O ficjum  stw ierdzało  m iędzy innym i, że Pism o 
święte stoi ponad nauką i uczony pow inien się podporządkować K ościo
łowi, w iarygodnem u autory tetow i w spraw ach in terpretacji B iblii.

O dtąd do konflik tu  do k try n aln eg o 18 doszedł konflik t instytucjonalny. 
Kościół zaczyna stopniowo tracić kontrolę nad uprawianiem nauki. W cze
śniejsza w yłączność K ościo ła na edukację oznaczała, że każda kariera 
naukow a zw iązana była co najm niej z n iższym i św ięceniam i. Prawie 
wszyscy średniow ieczni uczeni byli duchow nym i, bezpośrednio podległy

18 W cześniejszym  przypadkiem  konfliktu, w tym  instytucjonalnego, m iędzy religią, 
teo log ią  i nauką były spory w czasach średniow iecza arabskiego [K. Flasch 1987 s. 262 
n„  635 n. (bibliografia)].
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mi jurysdykcji K ościoła. Od XVII w ieku nauką zajmuje się coraz więcej 
osób św ieckich, nie podleg łych  w prost w ładzy kościelnej. Nadal jednak 
uczeni są w ierzącym i, p rzekonanym i, że badając przyrodę, dostrzegają 
w niej ślady B oga (w estyg ia lizm )19.

Chociaż twórcy now ożytnego przyrodoznawstwa przeważnie odrzucają 
skrajnie panteistyczne „w czuw anie się” w przyrodę, je s t ona dla nich 
księgą zapisaną przez B oga w zoram i m atem atycznym i (natura-libellum ). 
M ikołaj z Kuzy, G. B runo, J. K epler, G alileusz i K artezjusz pojm ują 
św iat instar horologii, który ma swego zegarm istrza, a badanie przyrody 
jako  czytanie m yśli B ożych w św iecie (ex D ei libris quos suo digito  
scrip sit) [A. B ronk 1988b s. 114]. I. N ew ton był nie tylko świadomy 
sw ych teologicznych insp iracji, ale uw ażał się za teologa i swe pism a
0 tem atyce religijnej cenił bardziej niż przyrodnicze. G. Leibniz nazywa 
w prost Boga w ielkim  m atem atykiem : si D eus calculat et cogitationem  
exercet -  f ia t  m undus20, chociaż rów nocześnie dowodzi, że atomy i pró
żnia nie m ogą istnieć, gdyż „byłoby rzeczą n ierozum ną ze strony Boga 
je  stw arzać” . Z celow ości św iata dow odzili istn ienia Boga J. Kepler
1 I. Newton. Porównanie świata z zegarem stanie się ulubionym argumen
tem  deistów  na rzecz istn ien ia Boga, jak  u W oltera: „Nie mogę pojąć, 
by ten zegar mógł istnieć, a nie było zegarm istrza” [cyt. za: W. Tatarkie
w icz 1968 s. 146].

Do bezpośredniego konfliktu m iędzy rozw ijającym i się naukam i przy
rodniczym i i K ościołem  doszło w XV I w ieku, a w yraźną tego oznaką 
było spalenie w 1600 roku w R zym ie G. Bruna. Jednak nie przypadek 
K opernika czy Bruna, lecz G alileusza odegrał rolę „fundującego m itu”21
o niem ożliw ości pogodzenia dogm atycznej postawy religijnej z racjonali
zującym  m yśleniem  naukow ym . Są dw a sposoby patrzenia na sprawę 
Galileusza: jedni starają się ówczesny konflikt m inim alizow ać, inni m ak
sym alizować, w zależności od celów ideologicznych lub politycznych, do 
których go wykorzystują. Ten ideologiczny w ym iar jest obecny w niemal 
wszystkich dyskusjach nad sytuacją G alileusza, chociaż nie był on zasad

15 Problem  religijnej m otyw acji przyrodnika i w pływ u religii na jego działalność 
naukow ą należy do kontekstu odkrycia i -  jak  inne „w pływ ologie” -  nie daje się jedno
znacznie ustalić.

20 Przekonanie, że w św iecie (kosm osie) panuje harm onia (harm onia praestabilita) 
i że ma on naturę m atem atyczną, sięga starożytnych pitagorejczyków .

21 „W tych długich dziejach epizod z G alileuszem  wyznacza punkt zw rotny. Nie 
chodzi o to, żeby wracać ciągle do tej sprawy, ale o to, że ma ona fundamentalną wartość 
sym boliczną" [G. M inois 1995 s. 15].
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niczym m otyw em , d la k tórego G alileusz w ysunął postu lat n iezależności 
badań naukow ych, bynajm niej nie w duchu buntu, lecz przekonania , że 
bez wolności nauki nie będzie praw dy [S. Sarnowski 1995 s. 52]. N ieza
leżnie od tego, jak  się przedstaw iały fakty h isto ryczne22, d la  św iadom o
ści ateistycznej23 G alileusz pozostaje sym bolem  n ieuchronności zderze
nia m iędzy relig ią  i nauką, w yobrażenia o n ieprzezw yciężonej m iędzy 
nimi przepaści. Ale dla K ościoła kato lickiego był to ogólnie biorąc ep i
zod w śród w ielu innych: G alileusz nie był ani p ierw szy, ani ostatn i, 
który uchylał się przed au tory tetem  K ościoła [P. B iihler, C. K arakash 
1992 s. 14]. N atom iast teolodzy potrzebow ali w iele czasu , by przyznać 
rację Galileuszowi, że „B iblia nie uczy, jak  się niebo obraca, lecz jak  się 
do niego dostać”24.

Od czasów Oświecenia, zwalczającego instytucjonalną religię na równi 
z metafizyką, w ywodzi się now ożytne przekonanie, że relig ia i nauka są 
dwiema różnymi postawam i w obec świata, pozbawionym i punktów  stycz
nych. Zauw ażm y d la pełności obrazu, że teoria K opern ika spo tkała  się 
z równie ostrym sprzeciwem M. Lutra, Ph. M elanchtona i J. Kalwina. Od 
potępienia przez K ongregację Indeksu w 1616 roku M. K opern ika D e  
revolutionibus orbium  coelestium  oddzielenie teologii od nauk przyrodni
czych (kosm ologii) stało  się fak tem 25. Pow oływ anie się na obserw ację
i eksperym ent jako  najw yższą instancję naukow ą oznaczało  w istocie 
rzeczy podw ażenie nadrzędnej roli teologii. W ielu naukow ców  poczuło  
się zm uszonych w ybierać albo K sięgę św iętą przeciw ko nauce, albo 
księgę przyrody przeciw ko Pism u św iętem u26. W  bolesnym  dla w ierzą

22 To, co nazyw a się faktem  historycznym , jest zaw sze faktem  zinterpretow anym .
23 W świadomości potocznej utrwalił się -  urabiany przez literaturę (dram at Brechta) 

-  fałszywy obraz procesu G alileusza, bardziej o znaczeniu sym bolicznym  niż odpow iada
jący prawdzie. W czasie procesu Galileusz mieszkał razem ze swymi sędziami, po wyroku 
skazującym go na karę więzienia zam ieniono mu je  w tym samym dniu na areszt w domu 
jego przyjaciela, karę odm awiania raz w tygodniu psalmów pokutnych przejęła jego córka 
zakonnica. W środku wojny trzydziesto letn iej, zauw aża Karl Schm itz-M oorm ann [1992], 
był to najłagodniejszy z w yobrażalnych w yroków .

4 U bolewanie z powodu spraw y G alileusza w yraża konstytucja II Soboru W atykań
skiego Gaudium et spes  (1965), natom iast Jan  Paw eł II z okazji uroczystości ku czci 
setnej rocznicy urodzin A. Einsteina (1979) przyznał, że skazanie G alileusza było godnym 
pożałow ania błędem  Kościoła.

"5 Dzieło K opernika zostało zdjęte z indeksu kościelnego w roku 1828.
~6 „Rozdzielenie kosm ologii od teologii spow odow ało u zachodnich chrześcijan coś 

w rodzaju rozdw ojenia św iadom ości, które prow adziło  do nieuchronnych napięć. Dwie 
księgi, o których tak chętnie m ów iło średniow iecze i które m iały głosić jed n ą  i tę sam ą
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cych naukow ców  konflikcie m iędzy przekonaniam i relig ijnym i i nauko
wym i zaczęli się oni stopniow o opow iadać za rozum em  naukowym. 
Dekret Świętego Oficjum m iał również negatywne skutki dla samej teolo
gii, pociągnął za sobą je j izolację w now ożytnej kulturze i nauce.

W iek XVIII był okresem  szczególnie dram atycznej konfrontacji teolo
gii z naukam i przyrodniczym i. Religia i teologia znalazły się w defensy
wie. Deizm, który od końca XV II do pierw szej połowy wieku XVIII za
w ładnął pow szechnie m yśleniem  in telektualistów  we Francji i A nglii27, 
w ystąpił z p ropozycją radykalnej separacji transcendentnego Boga od 
św iata przyrody oraz z program em  religii naturalnej. O dnosząca kolejne 
sukcesy poznaw cze i techniczne nauka zaję ła  u „ludzi ośw ieconych” 
m iejsce relig ii28. K ościół był coraz częściej postrzegany jako uosobienie 
walki z nauką i postępem . Stąd też p ilną  potrzebą stało się uzgodnienie 
m oralnych zasad chrześcijaństw a z naukow ym , m echanicystycznym  obra
zem św iata, jak i w yłonił się w XV II w ieku29. Sytuacja była coraz bar
dziej paradoksalna dla chrześcijaństwa, które przecież zawsze podkreślało 
znaczenie rozumu dla wiary, przyjm ując istotną zgodność między przyro
dzonym  rozum em  i objaw ioną w iarą.

Szczytowym momentem konfliktu był wiek XIX, z jednej strony wiek 
scjentyzm u, z drugiej rom antyzm u i sztyw nej ortodoksji w Kościele. 
K ościół nie radził sobie intelektualnie z gw ałtow nie rozw ijającym i się 
nowymi i w ykorzystywanym i ideologicznie teoriami naukowymi, głównie 
ewolucjonizm em , zajął w ięc stanowisko odcinające się od scjentystycznie 
rozumianej nauki. W  pierwszej połowie XIX wieku rozziew między nauką
i m yślą relig ijną stał się szczególnie w yraźny: nauka i religia są dwoma

mądrość, zdawały się teraz m ówić różnymi językam i. [...] Okres ten często określany jest 
przez historyków  jako »kryzys św iadom ości europejskiej«, który swój szczyt osiągnął 
z końcem XVIII w ieku” [N. M. W ildiers 1985 s. 93].

21 Do utrwalenia deistycznego poglądu na św iat przyczynił się m iędzy innymi New
ton. W sw ych dziejach deizm  nie był nigdy system em  spójnym  i konsekwentnym . Po
szczególni deiści przyjmowali poglądy już to radykalnie różne od chrześcijańskich, już to
częściow o do nich zbliżone.

28 „Nowa religia nauki niosła więc now ą obietnicę niebios na ziemi, obietnicę lepsze
go świata, który człowiek stworzył dla siebie za pom ocą nowej wiedzy. W iedza to potęga, 
mawiał Bacon, i ta idea, ta niebezpieczna idea panowania człowieka nad przyrodą, zrów
nująca ludzi z bogami, jest jedną  z najbardziej w pływ ow ych idei, dzięki którym religia
nauki przekształciła nasz św iat” [K. R. Popper 1997b s. 98].

29 „Systemy Leibniza, Kanta i Hegla, widziane pod tym kątem, przedstawiają różnora
kie propozycje pogodzenia etyki chrześcijańskiej z kopernikarisko-galileańską nauką 
i uchronienia ich obu od w chodzenia sobie w paradę” [R. R orty 1996b s. 89].
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św iatam i, w których  obow iązują odrębne języki. N ieufni wobec nauki 
ludzie K ościoła przez cały niem al w iek X IX  uw ażali, że nauka prow adzi 
prostą d rogą do m aterializm u. I były podstaw y do takiego przekonania.

Od X IX  w ieku odrzuceniu religii sprzyjały rów nież zachodzące coraz 
intensyw niej procesy społeczne, trak tu jące dem okrację jako  św iecką 
kulturę polityczną. Pozytyw izm  stw orzył obraz naukow ca-kapłana, uzys
kującego za pom ocą m etody naukow ej kontakt z praw dą absolutną. F ilo 
zofow ie, w ykorzystu jąc nauki przyrodnicze dla celów  św iatopoglądo
wych, proponow ali nowe w idzenie św iata, obiecując przez wykorzystanie 
technicznych innow acji radykalną przem ianę i popraw ę w arunków  życia 
ludzkiego, w olnego od krępującego gorsetu religii. Scjentystycznie nasta
w ieni naukow cy na różne sposoby atakow ali relig ię. Spraw ę zaognili 
popularyzatorzy m aterialistycznego poglądu na świat, jak  Ludw ig B uch
ner, Jakob M oleschott, K arl Vogt, których wysokonakładowe, tłum aczone 
na w iele języków  książki zw alczały  bezpardonow o K ościół katolicki. 
Ernst H aeckel założył M onistenbund (Zw iązek M onistów ) z m yślą o za
stąpieniu relig ii nauką. U w ażał, że teoria ew olucji jest ostatecznym  cio 
sem w ym ierzonym  w chrześcijaństw o. P rzekonany o kresie religijnej 
funkcji kościo łów  chrześcijańsk ich , proponow ał zam ianę ich na teatry
i m uzea. N oblista  W ilhelm  O stw ald  głosił co n iedzielę „naukow e kaza
n ia” przed liczn ie zgrom adzonym  la icystycznym  publicum .

G w ałtow ne ataki na K ościół kato lick i ze strony m ateria listyczn ie 
nastaw ionych przyrodników  m iały ten  negatyw ny skutek, że teologia 
coraz bardziej przybierała pozycję oblężonej tw ierdzy, być może również 
z tego pow odu, że w iedza przyrodn icza  ów czesnych teologów  -  w od
różnieniu od średniow iecznych -  nie była na ogół duża. Pozostaw iali oni 
św iat natury naukom  przyrodniczym  i przyjęli, że znajom ość w yników  
nauk przyrodn iczych  je s t d la  teologii zbędna. P rzyrodnicy  rów nież zgo
dzili się na to, że należy ostro  odgran iczać relig ię od nauk p rzyrodn i
czych: w laboratorium  je st się naukow cem , a pryw atnie -  ew entualnie -  
człow iekiem  w ierzącym .

W  X IX  w ieku sposobem  m yślen ia w yem ancypow anego z relig ii stał 
się naturalizm . N ie był on n igdy ani jedno lity , ani spójny. O bejm ow ał 
poglądy tak różnorodnych  m yślicieli, jak  w X V III w ieku J. O. de La 
M ettrie30, w X IX  w ieku L. F euerbach, F. N ietzsche, G. Frege, a w XX 
wieku L. W ittgenstein, B. Russell, R. C am ap, J. Dewey, P. F. Strawson,

30 C hociaż La M ettrie opow iadał się za skrajnie naturalistycznym  rozum ieniem  czło
w ieka, nie chciał uchodzić za ateistę.
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W. V. O. Q uine, N. G oodm an, E. W ilson, J. D errida. K orzeni postawy 
naturalistycznej trzeba szukać w latach 1600-1850 w pow staniu fizyki 
jako  nauki o m aterialnym  św iecie [S. J. W agner, R. W arner 1995 s. 1], 
O nto log icznie naturalizm  w spółczesny31 je st poglądem  m aterialistycz- 
nym , że w szystk ie fakty  są faktam i fizycznym i, epistem ologicznie -  
rodzajem  dw udziestow iecznego scjentyzm u przyjm ującego, że jedynie 
w iarygodnym , paradygm atycznym  sposobem  uzyskiw ania wiedzy o świe
cie są nauki przyrodnicze [J. W oleński 1989]. D zisiaj krytykiem  natura
lizm u w filozofii je s t R. R orty, który uw aża, że nauki em piryczne nie 
p o trafią  odpow iedzieć na takie py tan ia filozoficzne, jak  isto ta prawdy, 
p roblem  m ind-body, sceptycyzm u i obiektyw izm u.

2. Sytuacja współczesna

Rów nież w czasach w spółczesnych głos w spraw ie relacji między 
nauką i relig ią  zabierali zarówno filozofow ie i teolodzy, jak  i sami nau
kow cy, przykładow o N. Bohr, P. D avies, F. D essauer, A. Einstein, 
P. Jordan, W. H eisenberg, W. Pauli, M. P lanck, C. F. von W eizsacker, 
A. N. W hitehead czy ostatnio kontrow ersyjny psychiatra i poczytny po
pularyzator nauki -  H. von D itfurth . Na początku XX w ieku z ostrą, 
typow o ośw ieceniow ą krytyką religii i teologii w ystąpił z pozycji filozo
ficznej logiczny em piryzm  (neopozytyw izm ) [R. Carnap 1991]. Zakłada
jąc , że tw ierdzenia teologiczne nie są ani praw dziw e, ani fałszyw e, lecz 
po prostu pozbaw ione sensu, dokonał próby radykalnego  oddzielenia 
religii, wiary i teologii od nauki i usytuow ania pierw szych dziedzin poza 
obrębem  racjonalnej (naukowej) dyskusji. B. Russell, dostrzegając istotną 
sprzeczność m iędzy nauką i relig ią, g łosił, że nauka pow inna pom óc 
w przezwyciężeniu religii, budowanej na strachu i szkodliw ej dla kultury. 
Jednak w A nglii, o żywej zaw sze tradycji teologii naturalnej, nie doszło 
nigdy do tak ostrej jak  w Europie separacji teologii od nauk przyrodni
czych i filozofii.

D ziś, po burzliw ych dyskusjach m iędzy teologam i, filozofam i i przy
rodnikam i w początkach XX wieku, sytuacja uległa uspokojeniu. P rze

31 N ajnow sze, głów nie am erykańskie, dyskusje nad naturalizm em  zostały wywołane 
pub likacją  Q uine'a W ord and  O bjęci z 1960 roku [S. J. W agner, R . W arner 1995].
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miany zachodzące w religii (religiach), teologii i naukach przyrodniczych 
pozwoliły na pełniejsze niż w przeszłości w idzenie ich wzajem nych rela
cji. N astąpiło  osłabienie i p rzem ieszczenie przyczyn konfliktów . H isto
rycznie rzecz biorąc, to raczej religią uzgadniała swe stanow isko w wielu 
kw estiach z nauką32, chociaż nauka (i filozofia) rów nież stem perow ała 
swe pierw otnie skrajnie negatyw ne nastaw ienie. C harakterystyczne jest 
stwierdzenie R. Rorty'ego [1995b s. 15, 19]: „Skoro jednak religią stawia 
sobie inne cele niż zaspokojenie naszej potrzeby przewidywania i sprawo
wania kontroli, nie jest aż tak jasne, czy pom iędzy religią a ortodoksyjną 
nauką, tą, która zajm uje się atom am i i próżniam i, istotnie musi w ystępo
wać sprzeczność, a przynajm niej w iększa niż m iędzy literaturą a nauką. 
[...] Nauka pozwala nam przewidywać i sprawować kontrolę, religią nato
miast oferuje nam nadzieję w iększą, a zatem i cel życia. Być może pyta
nie »która z tych dw óch egzegez w szechśw iata je s t praw dziw a?« ma 
w sobie równie mało sensu co pytanie »czy prawdziwy obraz stołu oferuje 
nam stolarz, czy specjalista od fizyki cząstek  elem en tarnych«” .

Trudno utrzym yw ać, że konflik ty  m iędzy re lig ią  i nauką należą  do 
przeszłości. Jedne zniknęły, ale inne są nadal obecne, co więcej, pojawiły 
się nowe źródła i obszary konfliktów , których wcześniej nie dostrzegano. 
W relacji m iędzy teologią i naukam i nastąpiło  charakterystyczne przesu
nięcie: z konfliktów  w dziedzinie fizyki do biologii i nauk społecznych, 
z płaszczyzny teoretycznej do praktycznej, z p rob lem atyki dogm atycznej 
do moralnej. W  swych nowożytnych dziejach K ościół musiał się najpierw 
uporać z astronom ią (detron izacją człow ieka, a pośrednio  także Boga), 
m echanicystyczną fizyką K artezjusza i N ew tona, potem  dziew ię tnasto 
w iecznym  darw inizm em  i ew olucjonizm em , dzisiaj sta je w obec p rob le
mów zrodzonych gw ałtow nym  rozw ojem  nauk bio log icznych .

W  drugiej połow ie XIX w ieku m iejscem  klasycznego konfliktu teolo
gii z naukam i przyrodniczym i był b io log iczny  i filozoficzny  ew olucjo- 
nizm [G. A ltner 1992]. Pogląd K. D arw ina o zm ienności gatunków (ewo- 
lucjonizm biologiczny) i dynam icznym  charakterze w szechśw iata (ewolu- 
cjonizm  kosm iczny) [M. H eller 1981 s. 97], nie pozostaw iający m iejsca 
dla bezpośredniego oddziaływania Boga w procesie pow stawania poszcze

32 Nie oznacza to słuszności uproszczonego poglądu Z. Poniatowskiego [1960 s. 272], 
który stwierdza: „Obraz stosunku pom iędzy obu dziedzinam i m ożna by globalnie ująć 
w ten sposób, że w m iarę rozwoju nauki pow iększa się jej zakres posiadania kosztem  
uszczuplenia obszaru religii -  tak iż w społeczeństwie przyszłości człow iek będzie wolny 
od wszelkich, alienacji, a w ięc i od zależności od sił nadprzyrodzonych”.
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gólnych gatunków , nie spotkał się w praw dzie n igdy z w yraźnym  (jak 
w wypadku heliocentryzm u) potępieniem  ze strony Kościoła katolickiego, 
jednak wśród teologów długo panow ał klim at niechęci wobec m ożliw oś
ci, że ciało  ludzkie pow stało w w yniku długotrw ałych procesów  ew olu
cyjnych [V. B rum m er 1991].

Z biegiem  czasu teolodzy dostrzegali potrzebę syntezy teologicznego
i naukow ego obrazu człow ieka, bali się jednak relatyw izujących konsek
wencji ewolucjonizm u dla teologii i sfery społeczno-etycznej. Faktycznie, 
przy skrajnie biologicznym  i ew olucjonistycznym  podejściu na transcen
dentnego Boga nie ma miejsca. Są teolodzy (J. Ratzinger), którym  teoria 
ew olucji w ydaje się dla religii bez znaczenia, poniew aż zajm uje się ona 
gotow ym  św iatem , gdy tym czasem  teoria stw orzenia odnosi do aktu 
stw arzania z nicości. Jan Paweł II, zw racając się w 1996 roku do człon
ków Papieskiej Akadem ii Nauk zgrom adzonych na sesji plenarnej w Wa
tykanie, uznał ewolucjonizm  za coś więcej niż tylko hipotezę i za możli
wy do pogodzenia z chrześcijańską doktryną o stw orzeniu.

T radycyjne spory teoretyczne m iędzy redukcjonizm em  i w italizm em , 
m echanicyzm em  i organicyzm em , m aterializm em  i spirytualizm em , ewo- 
lucjonizm em  i kreacjonizm em  nie straciły  sw ego fundam entalnego zna
czenia. Dzisiaj teolodzy spotykają się z „nową fizyką” [P. Davies 1996a], 
„now ą gnozą” (F. C apra, I. P rigogine), teo rią  system ów , cybernetyką, 
inżynierią w iedzy (know ledge engineering), badaniam i nad sztuczną 
inteligencją (A l = artificial intelligence), naukam i kognityw nym i (cogni- 
tive science), chaosologią, teorią  fraktali, teo rią  katastro f (R. Thom 33)
i innymi „now ym i” naukam i o dużym  ładunku św iatopoglądowym . G łoś
ny fizyk S. H aw king [1990], opierając się na najnow szych osiągnięciach 
fizyki i kosm ologii, chce praw dziw ie w yjaśnić początek  kosm osu, bez 
teologii i „hipotezy B oga” . M ożliw ość odkrycia życia w kosm osie lub 
ustalenia genetycznego kodu człow ieka przyw ołuje stare pytanie o po
trzebę w tej sytuacji religii i wiary w Boga. „Sprawa jest paląca. W spół
czesny rozwój nauki rzuca teologii wyzwanie sięgające o wiele dalej, niż 
uczyniła to recepcja A rysto telesa w trzynastow iecznej E uropie Z achod
nie j” [Posłanie Jana Paw ła II do O jca G eorge'a V. C oyne'a 1990 s. 10].

K onfrontacja teologii z naukam i przyrodniczym i przybrała nowy cha
rakter w związku z pytaniam i, które stawia przed religią burzliwy rozwój 
nauk bio logicznych  oraz zw iązane z nim i prak tyczno-techniczne m ożli

33 R. Thom  [1991] ma filozoficzne w ręcz am bicje ogólnego w yjaśniania św iata za 
pom ocą m atem atycznej teorii katastrof.
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w ości [A. R. Peacocke 1986]. O ile k ilkadziesią t la t tem u m ożna było 
mówić o dom inacji nauk fizykalnych, dzisiaj nauki biologiczne osiągnęły 
podobną tam tym  ogólność i ścisłość („w iek b io log ii”). Na naszych o- 
czach nie jako  pow stały  genetyka, inżyn ieria  i terapia genetyczna (bio- 
technika, b io technologia, technika genetyczna), b io log ia m olekularna, 
biofizyka, biochem ia, także socjobiologia. Zw łaszcza biologia m olekular
na, w y jaśn iająca redukcyjn ie  istotę życia (biogeneza), uzyskała zasadni
cze znaczenie filozoficzne i teologiczne [B.-O. Kiippers 1991]. Biolodzy 
zajęli się ustalaniem  kodu genetycznego człow ieka (genom u), dokonują 
rozlicznych przeszczepów  i zapłodnienia in vitro, podejm ują badania nad 
klonow aniem  człow ieka. S y tuacja relig ii i teologii w łaśnie dlatego jest 
inna, że praktyczne i techniczne m ożliw ości nauki i stąd zagrożenia 
człow ieka są  n ieporów nyw aln ie w iększe n iż w przeszłości.

P rzykładem  w spółczesnego  konflik tu  poznaw czego m iędzy teo log ią
i nauką je s t rów nież darw inizm  społeczny głoszony przez socjobiologię 
(E. W ilson, R. D aw kins). Podejm uje ona znany problem  roli kultury
i natury w p rocesie  w ychow yw ania, pro jek tu jąc , podobnie jak  behaw io- 
ryzm, naturalistyczny obraz człowieka, uw arunkow anego bez reszty „bio
logicznym  im peratyw em  genów ” [F. M. W uketits 1985]34. Socjob io lo
giczna w izja człow ieka koliduje w yraźnie z etyką m iłości bliźniego oraz 
chrześcijańskim  poglądem  o w olnej w oli człow ieka, zdolnego do realizo
wania „w yższych” (altru istycznych) w artości.

Kościół katolicki, jak  wiadom o, odrzuca m anipulacje kodem genetycz
nym człowieka, sztuczną antykoncepcję (H um anae vitae, 1968) i nienatu
ralne form y prokreacji (D onum  vitae, 1987), oczekując od naukow ców  
respektowania określonych norm  moralnych. Trudno sobie dziś wyobrazić 
niebezpieczeństw a i m ożliw ości nadużyć, jak ie  niosą ze sobą na przykład 
techniki genetyczne. W ielu polityków  i naukow ców  dzieli troski K ościo
ła. Z drugiej strony istnieje obawa, że przesadna nieufność i przedwczese 
ingerencje m ogą doprow adzić do pow tórzenia konfliktu m iędzy K ościo
łem i nauką z początków  czasów  now ożytnych , tym  razem  nie fizyką, 
lecz anonim ow o na ogół upraw ianym i naukam i b io log icznym i35.

W  zaistn iałe j sy tuacja jaw i się p ilna  po trzeba etyki nauki i etyki ba
dań naukow ych (research eth ics), podejm ujących rozw ażania nad złożo

34 La M ettrie tw ierdził, że człow iek jes t jedynie wyżej rozw iniętym  zw ierzęciem .
35 „Podczas Soboru W atykańskiego II kardynał Suenens napom inał sw ych kolegów: 

»Proszę was, ojcowie, nie urządzajmy drugiego procesu Galileusza; jeden zupełnie Kościo
łow i w ystarczy ł«” [G. M inois 1995 s. 13].
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nym i problem am i etycznych  ograniczeń nauki. Ścisły zw iązek nauki 
z techniką rodzi sytuacje wymagające praktycznych rozstrzygnięć i wska
zań nie tylko na p łaszczyźnie społecznej, politycznej i ekonom icznej, 
lecz rów nież etycznej i religijnej. Poznanie naukow e, traktow ane przez 
A rysto telesa jako  w artość au tonom iczna i auto teliczna, podpada, jak 
każde inne działan ie ludzkie, pod ocenę m oralną. K w alifikacji moralnej 
podlega w ybór przedm iotu  (tem atu) badań, sposób (m etoda naukowa) 
pozysk iw ania w iedzy naukow ej, uzyskane teoretyczne w yniki oraz ich 
praktyczne (techniczne) zastosow ania.

R ów nież przed teo log ią stoją pytania zw iązane z m oralnym  aspektem 
eksperym entów  naukow ych oraz praktyczną aplikacją teoretycznych wy
ników badań. N aturalnym  poniekąd m iejscem spotkania teologów, filozo
fów, naukow ców  i polityków  m ogłaby być w zm iankow ana etyka nauki, 
w ykorzystu jąca m iędzy innym i ustalenia etyki religijnej do przedyskuto
w ania m oralnego w ym iaru nauki i etycznej odpow iedzialności naukow
ców 36. U praw ianie etyki nauki rodzi szereg problem ów  natury teorety
cznej i praktycznej, przykładow o godzenia ingerencji filozofów  (etyków)
i teologów w badania naukowe z postulatem wolności nauki. Czy Kościół 
m a praw o do oceniania nauki i in terw eniow ania w prow adzone badania 
o raz w jakim  zakresie? Jak daleko sięga odpow iedzialność naukowców 
za użytek  czyniony ze zdobytej przez n ich  w iedzy, skoro nie da się 
z góry przewidzieć w szystkich praktycznych konsekwencji prowadzonych 
badań lub, co gorsza, rzadko kiedy sami naukowcy m ogą się przeciwsta
w ić niem oralnem u zastosow aniu swej w iedzy [P. Schotsm ans 1989]?

Chociaż głównie do samych uczonych i znawców problematyki nauko
wej należy decyzja o ograniczaniu badań lub publikow aniu ich wyników, 
praw o do uczestn iczenia w dyskusjach nad etycznym  w ym iarem  nauki 
m ają rów nież obrońcy praw  człow ieka, a w śród nich  teolodzy. Powinni 
jednak  unikać arb itralnego zakreślania granic badań naukow ych, a tym 
bardziej decydow ania o rodzaju problem ów  podejm ow anych przez nau
kowców. Decyzje w ram ach etyki nauki winny być wynikiem  wspólnych 
dyskusji w szystk ich  kom petentnych osób: uczonych, etyków , filozofów
i teo logów 37. Teolog, podający w skazania etyczne, odw ołuje się do su

56 Por. czasopism a „B ioethies" (Blackwell) oraz „Biology and Philosophy” (Kluwer) 
[R. Roy 1981],

37 Teolog, „dążąc do przeniknięcia zasadami religii wszystkich form życia społeczne
go, ma prawo do wypowiadania się w kwestii zgodności etyki zawodowej uczonego
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m ienia w ierzących , k tórzy  są naukow cam i. N ie ogran icza on ich we 
własnym  im ieniu, lecz w imię O bjaw ienia. B adacz, je ś li uw aża się za 
w ierzącego, pow inien  w upraw ianiu nauki respektow ać nie tylko reguły 
metodologiczne, lecz rów nież nakazy etyki i teologii m oralnej. Nie może 
on podejm ow ać tem atów  i stosow ać procedur badaw czych  nagannych 
z pow odów  relig ijnych.

W  XX w ieku w re lacji m iędzy teo log ią  i naukam i przyrodniczym i 
zaszły dość zasadnicze zm iany, obalające je j stereotypow e w idzenie jako 
m iejsca n ieuchronnego konflik tu  [A. R. Peacocke 1981], D otyczą one 
sposobu rozum ienia zarów no teo log ii, jak  i nauki. Pokory  nauczyły  się 
obie strony sporu, chociaż od czasu do czasu w yzw alają się tłum ione 
animozje. A takowany od pow stania nauk now ożytnych przez tych, którzy 
w ykorzystyw ali w yniki naukow e do krytyki relig ii, K ościół czuł się 
zmuszony za każdym  razem , kiedy pojaw iały się nowe odkrycia i w yna
lazki, udow adniać, że nie zagrażają one ani relig ii, ani K ościo łow i38.

M ożna wym ienić kilka powodów składających się na osłabienie w cze
śniejszych antagonizm ów  m iędzy teo log ią  a naukam i przyrodniczym i:

(1) Ze strony teologii pow odem  je st m iędzy innym i lepsze zrozum ie
nie w łasnej odrębności m etodologicznej, a także odejście od literalnego 
rozum ienia B iblii o raz zm iany w K ościele i teologii kato lick iej po II 
Soborze W atykańskim . N astawienie kerygm atyczne, pow iązane z brakiem 
szerszego i g łębszego zain teresow ania poznaw czym  w ym iarem  religii, 
owocowało niekiedy poglądem , że jedynym  zadaniem  K ościoła i ducho
wieństwa je st bezpośrednia praca duszpasterska. W  niektórych środow is
kach naukow a działalność duchow nych uchodzi niem al za zdradę „w łaś
ciwego” pow ołania duszpasterskiego. W  „now ej” teologii, za in teresow a
nej bardziej praktycznym i niż dogm atycznym i aspektam i religii (rozum ia
nej głównie jako sposób przezw yciężania ludzkiej przygodności), w idocz
ne są niekiedy w prost akcenty an ty in te lek tualne (przeciw ko teologii
i filozofii racjonalnej lub „spekulatyw nej”). Teolodzy stali się rów nież 
skromniejsi w swych roszczeniach poznaw czych, gdyż uśw iadom ili sobie 
fakt swego h istorycznego uw arunkow ania, zarazem  to, że teza o n ie is t
nieniu nie zinterpretow anego dośw iadczenia odnosi się rów nież do teolo
gicznej in terpretacji O bjaw ienia.

z etyką religijną, jeśli czyni to z poszanow aniem  kardynalnych praw  środow iska ludzi 
nauki” [J. G oćkow ski 1991 s. 22].

38 „Poza Kościołem  katolickim  żadna znana relig ia  na św iecie n ie w ytrzym uje [...] 
krytyki naukow ej” [J. F. D rewnowski 1996 s. 190].
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W  rezultacie w śród teologów  w spółczesnych znajdujem y niewiele 
zain teresow ania dla nauk przyrodniczych oraz w yw ołanych ich upraw ia
niem  problem ów , jak  rów nież praktycznych prób z nim i d ialogu39. Teo
logowie uważają, że orędzie chrześcijańskie jest skierowane do przecięt
nego człow ieka, d la  którego to, co dzieje się w nauce, i tak pozostaje 
niezrozum iałe. Przy takim  odcięciu  się teologii od nauk przyrodniczych 
konflikt m iędzy obu dyscyplinam i rozw iązuje się niejako automatycznie. 
Co stanie się jednak  z teologią, gdy zabraknie ludzi znających się grun
townie zarówno na aktualnych problem ach teologii, jak  i nauk przyrodni
czych [O. Schatz, H. Spatzenegger 1986]?

(2) Ze strony nauki do osłabienia je j konfliktów  z teologią przyczyni
ło się nowe i głębsze rozum ienie natury postępow ania naukowego, mię
dzy innym i porzucenie scjen tystycznego , pozytyw istycznego sposobu 
w idzenia nauki (ideologii neopozytyw istycznej), n iekiedy postaw a anty- 
scjentystyczna, której skrajnym  w yrazem  je s t kw estionow anie prawdy 
naukowej i obiektywnej wartości nauki. Postanalityczna (postempiryczna) 
filozofia nauki odrzuca pozytyw istyczno-scjen tystyczne40 pojęcie nauki 
z jego poznaw czym  ekskluzyw izm em  i totalitaryzm em , to jest przekona
niem , że istnieje tylko jeden  -  w łaśnie naukow y, to znaczy przyrodo- 
znaw czy -  sposób poznaw ania św iata. Z akw estionow ała ona między 
innym i rozum ienie nauki jak o  poznan ia absolutnego, bezproblem owo 
racjonalnego i realistycznego oraz istn ienie w yróżnionych kryteriów 
naukow ości (istotnej i ostrej granicy  m iędzy nauką a pseudonauką).

Na zm ianę stosunku teologii do nauk przyrodniczych wpłynęły „treś
ciow e” m odyfikacje w nauce, k tó ra  stała się skrom niejsza zarówno 
w sw ych obietn icach poznaw czych41, jak  i praktycznych. Naukowcy (i 
filozofowie nauki) zdali sobie lepiej sprawę z oczywistego faktu istnienia 
różnego rodzaju ograniczeń poznaw czych, zw łaszcza w obliczu nieograni
czonego w szechśw iata42. N auka nie rości ju ż  sobie naiw nie -  jak 
w wieku XIX  -  pretensji do czystej, niezależnej od uwarunkowań kultu

39 Pow ażne próby konfrontacji nauki i teologii znajdujem y w pracach H. Kiinga, 
zw łaszcza w E xisliert Gott?  [1978].

40 N a tem at różnych znaczeń term inu „scjentyzm ” pisze J. K m ita [1982].
41 „Bacon wierzył, że wkrótce m ożna będzie ukończyć encyklopedię zawierającą opisy 

w szystkich w ażnych zjaw isk we w szechśw iecie; w ierzył, że w ciągu dwóch-trzech lat 
będzie mógł odczytać ca łą  księgę przyrody i zakończyć wykonanie zadania stojącego 
przed now ą nauką” [K. R. Popper 1997b s. 221].

42 Nie ma granic w staw ianiu pytań naukow ych, są  tylko granice w uzyskiwaniu 
w iarygodnych odpow iedzi [P. Janich 1992],
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rowych i poznającego podm iotu obiektyw ności (wolnego od teorii języka 
obserw acyjnego). O deszła ona od uproszczonego (naukow ego) realizm u, 
cechującego postawę m echanicystyczną, w kierunku realizm u krytycznego 
(„istnienie św iata jako  rea listyczna h ipo teza” ). Z adaniem  nauki nie jest 
prawdziwy opis lub w yjaśnienie realnego św iata (co oznacza na przykład 
określenie realny w fizyce kw antow ej?), lecz przybliżanie się do prawdy 
(■verisim ilitude) p rzez konstruow anie teoretycznych  m odeli św iata, do 
których nie odnosi się klasycznie rozum iana praw dziw ość. Instrum ental
nie rozum iane teorie naukow e nie są  ani praw dziw e, ani fałszyw e, lecz 
są w ygodnym i narzędziam i do uogóln ian ia danych dośw iadczenia.

Problem dwu prawd -  naukowej i religijnej -  znalazł więc w spółcześ
nie osobliw e rozw iązanie w osłab ien iu  po jęcia  praw dy naukow ej, lub 
wręcz je j negacji. H olistyczna (postkuhnow ska) filozofia nauki podsuw a 
jeszcze inne rozum ienie teorii podw ójnej prawdy. U zależnienie znaczenia 
każdego po jęcia  i tw ierdzenia od w łaściw ej im teorii pociąga za sobą 
relatywizm. Teologia i nauki przyrodnicze pozostają zamknięte w ramach 
własnych system ów , m iędzy którym i w szelka dyskusja je s t z góry n ie 
możliwa.

(3) P rzy kontekstualnym  i ho listycznym  rozum ieniu praw dy nauko
wej43 trudno o kon flik t poznaw czy m iędzy teo log ią  i naukam i p rzy rod 
niczymi, gdyż są one w najlepszym  wypadku dwom a różnymi płaszczyz
nami (fram es o f  reference) poznania lub gram i językow ym i . R ela tyw i
zacja praw dy do pew nej dziedziny spraw ia, że w ierzenia relig ijne (reli- 
gious beliefs) n ie  p rzeciw staw iają  się ostro  w iedzy naukow ej (scien tific  
know ledge)45. W  sytuacji, k iedy racjonalność poznania naukow ego je s t

43 W XIX w ieku P. Duhem  dowodził, że każda teoria naukowa jest testow ana razem 
z siecią je j pom ocniczych założeń i hipotez. W spółczesna holistycznie upraw iana teoria 
nauki przyjm uje, że sens term inów  i tw ierdzeń w yznacza teoria, w której one występują. 
Odm ienny pogląd w yraża teoria tak zw anych sztyw nych desygnatorów  S. K ripkego 
i H. Putnam a, w myśl której teoria nie ustala referencji terminów, gdyż jest ona niezależ
na od ich znaczenia.

44 M etodologiczna refleksja nad poznaniem  naukow ym  i teologicznym  „do tego 
stopnia ukazała »inność« poznania teologicznego i filozoficznego (czy tym bardziej inność 
»poznania relig ijnego«) od typu poznania obow iązującego w naukach em pirycznych, że 
dzisiejsi teologowie byw ają skłonni uznać konflikt za niebyły, za przykre nieporozumienie 
wynikające z n ienależytej znajom ości m etodologii” [M. H eller 1988 s. 95].

45 Skoro „teorie naukowe nie są ani prawdziwe, ani fałszywe [...] można przyjmować 
za praw dziw e zasady wiary i rów nocześnie uznaw ać jakąś naukow ą teorię (nauk czysto 
em pirycznych) niezgodną z  wiarą, gdyż intelekt naukow ca wcale nie »wierzy« tej teorii, 
lecz jedynie posługuje się nią tak długo, jak długo nie okazuje się ona sprzeczna z fakta
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jednym  z najżyw iej dyskutow anych problem ów  w spółczesnej filozofii 
nauki, również zarzut irracjonalizmu pod adresem teologii traci na ostroś
ci [S. J. Tam biah, A. H arris 1990].

O słabienie pojęcia praw dy i racjonalności naukow ej nie powinno 
jednak radow ać teologów, którzy ucierpieli w przeszłości wskutek scjen- 
tystycznego paradygm atu nauki. A tak na racjonalność poznania naukowe
go stanow i bow iem  zagrożenie sam ej racjonalności, a  problem  relacji 
teo log ia -  nauka to rów nież problem  racjonalności w ierzeń religijnych. 
Nie da się bronić teologii lub religii przez um niejszanie znaczenia racjo
nalności w nauce lub filozofii. Poznanie naukow e (zw łaszcza przyrodo- 
znaw cze) pozostaje w zorcow ym  sposobem  realizow ania się ludzkiej ra
cjonalności i ob iek tyw ności46. Porzucenie racjonalności w jednej dzie
dzinie (nauce) nie pozostaje nigdy bez skutków dla racjonalności w dru
giej (teologii). Nie m ożna budować wiary na gruzach rozumu. Odrzucając 
naukę i kopiąc m iędzy n ią  a relig ią  g łęboki rów , teolodzy porzucają 
rów nież rozum . Pozostaje im więc postaw a fideistyczna lub agnostyczna.

(4) W spółczesne przem iany w teorii nauki uśw iadom iły, że wiele 
konflik tów  m iędzy teo log ią  i naukam i przyrodniczym i w przeszłości 
polegało  na nieporozum ieniu . B łędne w yobrażenia o naturze poznania 
teologicznego lub naukow ego prow adziły  do p rzekraczania kom petencji 
poznaw czych przez obie strony. Tak było na przykład, kiedy traktowano 
(fałszyw ie) niektóre w ypow iedzi relig ijne jako  ąuasi-przyrodoznaw cze 
tw ierdzenia o genezie i rozw oju kosm osu oraz odw rotnie -  nadawano 
n iektórym  tw ierdzeniom  naukow ym  charak ter ąuasi-relig ijny . Niekiedy 
w ybitni naukow cy staw iali na m arginesie sw ych badań przyrodoznaw- 
czych py tan ia ogólne, jednoznacznie filozoficzne i religijne, nie zawsze 
dając fachow e odpow iedzi.

G w ałtow ne konflik ty  w yw oływ ały głów nie próby m onopolizow ania 
prawdy już to przez teologię, już to przez nauki przyrodnicze: gdy któraś 
ze stron przypisyw ała sobie wyłączne prawo do kom petentnego wyjaśnia
nia całej rzeczyw istości we wszystkich je j aspektach. Uchybiały pod tym

mi. Rzecz jasna, że z punktu w idzenia psychologicznego taki stan rzeczy może być nie
bezpieczny d la wiary, gdyż naukow iec m oże się zbyt sugerow ać teorią, którą posługuje 
się dla w ytłum aczenia faktów ” [M. A. Krąpiec 1982 s. 214],

46 Chętnie przypominam w tym miejscu zdanie K. R. Poppera: „Mimo wszystko nauki 
przyrodnicze pozostają  naszą  najw iększą nadzieją. Jeżeli chcem y się uratować z bagna, 
w które w padliśm y, to tylko dzięki nauce. [...] Uważam  naukę, obok m uzyki, poezji
i m alarstw a, za najw iększe osiągnięcie ducha ludzkiego” [K. R. Popper, K. Lorenz 1985 
s. 47],
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względem  obie strony: teolodzy, kiedy dążąc do ustanow ienia hegem onii 
autorytetu religijnego nad każdym  rodzajem  poznania, pouczali naukow 
ców, co je st praw dą naukow ą, o raz naukow cy, kiedy staw iając sobie za 
cel w yelim inowanie w imię „postawy naukow ej” religii z obszaru pozna
nia i kultury, zarzucali teologom  ignorancję i postaw ę irracjonalną.

Ź ródłem  niektórych konflik tów  w przeszłości było m ylne łub zbyt 
dosłow ne in terpretow anie zarów no przez K ościół, jak  i uczonych słów  
B iblii47. Gdy dostrzeżono, że teo log ia i nauki przyrodnicze są dw om a 
różnymi dziedzinam i o w łasnych celach i regułach badania, i o w łasnym  
języku, treściow e zagadn ien ia sporu w ia ra -n au k a  jeśli nie zasadniczo 
rozw iązano, to przynajm niej lepiej zrozum iano ich źródło48. A kceptacja 
metodologicznej i epistem ologicznej odrębności teologii i nauk przyrodni
czych nie oznacza jednak, że w szystkie konflikty w przeszłości polegały 
wyłącznie na nieporozum ieniu oraz na m ieszaniu płaszczyzn poznania lub 
naiwnym  braniu potocznych  sform ułow ań P ism a św iętego za dosłow ne. 
Innym i słowy: z m etodologiczn ie słusznego  rozdzielan ia obu dyscyplin  
nie m ożna czynić sloganow ej zasady obrony teologii przed w szystkim i 
m ożliw ym i je j konflik tam i z nauką w przyszłości.

(5) P ew ną rolę w osłabieniu  konflik tów  odegrała także postępująca 
profesjonalizacja i specjalizacja nauk. W iedza naukowa w każdej dziedzi
nie stała się tak obszerna, że poszczególny  uczony potrafi się poruszać 
sw obodnie na m ałym  ty lko je j obszarze. R ozw ój nauk przyrodniczych 
poprzez ekspansję na coraz to nowe obszary św iata oraz w zrastająca rola 
czynników  teoretycznych i tw orzenie w łasnego nieoglądow ego (abstrak
cyjnego) języka doprowadziły do tego, że nie tylko szary człowiek (także 
teolog), lecz rów nież naukow cy pracujący w odm iennych dziedzinach  
m ają trudności ze zrozum ieniem  i przysw ojeniem  najnowszych wyników  
naukow ych. D ialog m iędzy teologam i i przyrodnikam i u trudn ia rów nież 
fakt, że procesy tw orzenia w łasnego, specja listycznego  języka dokonują 
się także w teologii.

(6) W pływ  na złagodzenie konflik tów  m iędzy teo log ią  a naukam i 
przyrodniczym i w yw arły zm iany w społecznym  i św iatopoglądow ym  
odbiorze w iedzy naukow ej. S ocjo log iczna pozycja nauk przyrodniczych

47 „Bardzo długo teologia uznawała nauki przyrodnicze za nauki pom ocnicze, których 
zadaniem  jest co najwyżej potw ierdzić B iblię w dosłow nym  brzm ieniu" [G. M inois 1995 
s. 15].

48 Zdaniem  J. Polkinghom e'a [1995 s. 21] różnica między nauką i teologią polega na 
tym, „iż nauka je s t łatw a, teologia zaś trudna”.
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w ygląda tak, że z jednej strony zdom inow ały one w szystk ie aspekty 
życia ludzkiego, z drugiej -  w porów naniu na przykład  z w iekiem  XIX
-  straciły  w yraźnie na św iatopoglądow ej atrakcyjności [H. Lubbe 1992; 
H. A lbert 1992]. Na sytuację tę złożyło się w iele trudno uchwytnych 
czynników , m iędzy innym i zrezygnow anie przez naukę z całościowego 
w yjaśniania św iata, jak  rów nież dostrzeżenie, że jest ona (przynajm niej 
pośrednio) odpow iedzia lna za niektóre n ieszczęścia (ekologiczne) ludz
kości. S cjentystyczny zachw yt nad naukam i przyrodniczym i osłabł pod 
w pływ em  w idocznych negatyw nych skutków  jednostronnego  rozwoju 
cyw ilizacji technicznej. U praw ianie nauk przyrodniczych przynosi prak
tyczne ow oce głów nie narodom  bogatym , a w m ałej m ierze rozwiązuje 
problem y narodów  ubogich. N adto różnorodne procesy sekularyzacyjne 
osłabiły  zain teresow anie zagadnieniam i relig ijnym i i teologicznym i.

Na osłabienie konfliktów  złożył się rów nież fakt, że nauka zrezygno
wała z uniwersalnego wyjaśniania wszystkich aspektów świata. Wątpliwe, 
czy istnieje coś takiego, jak ogólny, naukowy obraz świata, obowiązujący 
wszystkich przedstaw icieli nauki. Tw orzą go głównie poglądy najbardziej 
w pływ ow ych naukow ców  i popularyzatorów  ich poglądów . Na to, co 
nazyw a się obrazem  świata, którego pierw szorzędną częścią składową są 
poglądy na tem at człow ieka, sk ładają  się naturaln ie nie tylko wyniki 
naukowe, lecz również poglądy filozoficzne, przekonania religijne, sposo
by w idzenia św iata popularyzow ane przez literaturę, sztukę, mass media. 
W  świadom ości potocznej jest to obraz zarysowany niewyraźnie, warun
kow any kulturow o, spopularyzow any i zsyntetyzow any na podstawie 
uproszczonych, m ało obiektyw nych poglądów .

Opinia publiczna przyzwyczaiła się poniekąd do naukowych rewolucji
i odkryć, chociaż są one niekiedy nawet bardziej przełomowe niż w prze
szłości. Nie w yw ołują już  kolejnych „szoków św iatopoglądow ych”, jakie 
spowodował kiedyś heliocentryzm  Kopernika, m echanika Newtona, ewo- 
lucjonizm  D arw ina czy psychoanaliza Freuda. Ż adna ze stron nie czuje 
się szczególnie sprow okow ana lub zagrożona: ani teologow ie „now ą” 
fizyką lub b io logią, ani fizycy „now ą” teo logią -  i n ik t nikogo nie ma 
zam iaru posyłać na stos. Z aakceptow ano fakt, że nauka nie potrafi roz
w iązać istotnych problem ów  egzystencjalnych człow ieka i pozostaw ia je 
relig ii, filozofii lub literaturze.

(7) U św iadom iono sobie także, że krytyka insty tucjonalnej postaci 
relig ii czy pew nej doktryny teologicznej niekoniecznie m usi oznaczać 
krytykę sam ego chrześcijaństw a lub religii w ogóle. Skądinąd obserwuje
m y, że niektórzy  przyrodnicy  w spółcześni w yraźnie zaczęli się znowu
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interesow ać p rob lem atyką teologiczną. Ignorując (zw ykle) dw utysięczne 
niemal dzieje teologii, w dają się w spekulacje w yraźnie teologiczno-filo
zoficzne. Pytając na przykład , czy w szechśw iat je s t p roduktem  in te li
gentnej isto ty  (S. H aw king), czy zaistn ienie człow ieka w kosm osie jest 
przypadkiem , na czym  polega istota życia  lub uczuć ludzkich  (na przy
kład altruizm ), lub odróżnianie dobra i zła. Paradoksalnie, z jednej strony 
nauka (wraz z filozofią) w targnęła w najśw iętsze rejony religii, poddając 
wszystko swym  dem istyfikującym  zabiegom  i nie pozostaw iając żadnego 
m iejsca relig ii, z d rugiej strony w ejrzenie w ogrom  kosm osu każe nau
kowcom  przypuszczać, że istn ieje coś w ięcej (the an thropic princip le), 
niż dostrzegają to ludzkie zm ysły. Nie znalazłszy ostatecznych odpow ie
dzi na staw iane przez siebie pytania na gruncie nauki, naukowcy szukają 
ich w m etafizyce i teo logii lub za jm ują postaw ę agnostyczną.

Nie dysponujem y odpow iednim i danym i statystycznym i o religijności 
naukow ców  oraz o ich stosunku do insty tucjonalnej relig ii, bo obie te 
sprawy należy trosk liw ie odróżn iać49. Istn ie jące na ten tem at poglądy 
opierają się bardziej na w yczuciu  niż em pirycznych badaniach50. Z da
niem jednych  p rocen t w ierzących  i prak tykujących  chrześcijan  wśród 
naukow ców  je s t m niejszy  n iż  w reszcie społeczeństw a, zdaniem  innych 
„wielu w ybitnych naukow ców , od G alileusza po E insteina, nie m iało 
żadnych w ątpliw ości re lig ijnych” [L. W olpert 1996 s. 162]51. P ostaw a 
naukow ców  w obec relig ii pozostaje często w yczekująca i deistyczna 
(A. E inste in52). U trzym ująca się w niek tórych  środow iskach akadem ic
kich n iechęć w obec ch rześc ijaństw a m a swe źródło w przekonaniu , że 
wiara religijna zawiera sporą dozę irracjonalności, która jest nie do pogo
dzenia z racjonalnym  podejściem  naukow ym 53. W  każdym  razie zm iany

49 „Schyłkowi Kościoła instytucjonalnego pod koniec XX wieku towarzyszy widoczny 
nawrót do wiary w życie duchow e. To zjaw isko najw yraźniej występuje w środow iskach 
naukowych. Coraz liczniejsi spośród najw ybitniejszych uczonych wierzą w to, że w m ate
rialnym św iecie działa  jak aś siła duchow a” [G. M inois 1996 s. 11].

50 „Nawet jeżeli nauka i religia pozostają w zasadniczym  konflikcie, należy ostrożnie 
wysuwać przypuszczenie, że w ostatnich latach nastąpił radykalny upadek wierzeń religij
nych lub że w iąże się on z nauką” [L. W olpert 1996 s. 166].

51 „Jest absolutnym  fałszem twierdzić, że przyrodoznawcy są niereligijni” [K. Lorenz 
1986a s. 199],

52 „N auka bez religii je s t chrom a, relig ia bez nauki jes t ślepa" (A. E instein). Pod 
koniec życia Einstein zachęcał teologów, by zrezygnowali z  idei osobowego Boga, ponie
waż nie m a dla n iego m iejsca w św iecie przyrody.

53 Podsum ow ując sw e w yw ody na tem at poznania religijnego, M. Przetęcki [1996b 
s. 78] stw ierdza: „W łaściw ym  stosunkiem  do rezultatów  ow ego relig ijnego poznania
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zachodzące w rozum ieniu nauki i teologii nie każą ju ż  z góry zakładać 
opozycji m iędzy re lig ią  i nauką, a w ierzący naukow cy nie m uszą się 
uważać za gorszą  kategorię zarów no w śród naukow ców , jak  i -  para
doksalnie -  n iekiedy w śród sam ych w ierzących.

3. Typy relacji między teologią i naukami przyrodniczymi

M iędzy teologią i naukam i przyrodniczym i, jako dwoma typami nauk, 
sposobam i poznania i postaw am i (podejściam i) intelektualnym i, mogą 
zachodzić następujące relacje: obojętności, konfliktu lub dialogu i wza
jem nego zain teresow ania54.

a) O bojętność

Sytuacja obustronnej obojętności (poniekąd neutralności) teologii 
i nauk przyrodniczych m a m iejsce w ów czas, gdy uw aża się je za zasad
niczo różne, bez poznaw czych punktów  stycznych, sposoby widzenia 
św iata. C złow iek w ierzący i cz łow iek  upraw iający naukę żyją w dwu 
różnych, radykalnie odseparow anych światach: ducha i przyrody, między 
którym i nie ma żadnej kom unikacji55. Zainteresow ania naukowe są pry

w ydaje się daleko idący sceptycyzm  i w ynikająca z niego teoretyczna powściągliwość". 
O pozycja m iędzy w iarą i nauką staje się rzeczyw iście „nie do przezwyciężenia, jeśli 
pojęcie dowodu zawęzi się, jak  J. W oleński [1995b s. 29], do dowodów, które spotyka się 
w m atem atyce lub naukach em pirycznych".

54 Przykładow o I. B arbour [1993 i 1990] odróżnia cztery sposoby widzenia relacji 
nauki do religii: konfliktu, n iezależności, d ialogu i integracji. N. Sm art [1973 s. 104 n.] 
mówi o: 1) kom patybilności -  dopełnianiu -  religii i nauki, co daje również korzyść 
religii: poniew aż chodzi o dwie różne płaszczyzny, zapew nia to religii immunitet wobec 
ew entualnych ataków  ze strony nauki; 2) uznaniu przez religię prestiżu nauki. Teologia 
wykorzystuje wówczas metody now ożytnej nauki, na przykład historyczną, socjologiczną 
lub psychologiczną; 3) traktowaniu wiary religijnej i wiedzy naukowej jako dwu całkowi
cie różnych dziedzin; 4) odrzucaniu religii w obliczu now oczesnej wiedzy.

55 Podział ten przypomina inny, który pojawił się mniej więcej przed 300 laty z chwi
lą powstania nauki, polegający na wyróżnieniu dwu kultur: humanistycznej i matematycz- 
no-przyrodoznaw czej. Na tem at przepaści dzielącej naukowców i nienaukow ców  pisze 
C. P. Snow [1991] w klasycznej, k ilkakrotnie w znaw ianej pracy.
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watną spraw ą teologa, bez w iększego znaczenia dla jego badań teologicz
nych, podobnie jak  czysto osobistą sprawą naukow ca są jego przekonania 
religijne.

b) K onflik t

Spór między teologią i naukam i przyrodniczym i może przybrać postać 
konfliktu: 1) doktrynalnego, 2) św iatopoglądow ego, 3) instytucjonalnego 
lub 4) typów  m entalności i postaw  w obec św iata. K onflik ty  te m ogą 
zachodzić na siebie i w ystępow ać rów nocześnie.

(1) K onflik t doktrynalny (epistem iczny, poznaw czy, treściow y) ma 
miejsce w ówczas, gdy teologia i nauki przyrodnicze uw ażają się za kon
kurencyjne, wykluczające się sposoby w idzenia (wyjaśniania, rozumienia) 
św iata56. W  skrajnym  w ypadku chodzi tu o konflik t m iędzy dw om a 
twierdzeniami (autentycznie, a nie tylko w swej szacie słownej) sprzecz
nymi57, jak  w ów czas, gdy teo log ia i nauki p rzyrodnicze w ypow iadają 
się sprzecznie o tym samym przedm iocie (obiectum form ale ), na przykład
o początku kosm osu lub pochodzeniu człow ieka. Poniew aż zarów no dla 
teologii, jak  i k lasycznego  przyrodoznaw stw a do tarc ie do praw dy jest 
głównym celem , łatw o o w rażenie konkurencyjności [Bronk 1996 s. 99- 
-122], R eligia nie redukuje się naturaln ie do w ym iaru poznaw czego, ale 
jest on w ażny d la teologii, gdy usiłu je autentycznie w ykładać naukę 
Kościoła.

Ze w zględu na charak ter doktrynalnych  konflik tów  oraz sposoby ich 
rozwiązywania należy odróżnić dw ie sytuacje konfliktu między: praw da
mi w iary (dogm atam i) i tw ierdzeniam i przyrodniczym i; teoriam i teo lo
gicznym i i przyrodniczym i. W  pierw szym  w ypadku ze w zględu na od

56 Z pozycji liberalnej, pozytyw istycznej i scjentystycznej B. Stanosz [1995 s. 103] 
dostrzega istotny i nieusuwalny konflikt m iędzy nauką i katolicyzmem. „W praktyce obie 
strony w najlepszym  w ypadku ignorują się naw zajem , działając n ieuchronnie jedna  na 
szkodę drugiej. M itologia chrześcijańska obfituje w zjaw iska, które nauka w yklucza jako 
niezgodne z ogólnym i praw am i przyrody [...] jaw nie niezgodnie z tym , co w sprawach 
tego rodzaju sugeruje zarów no nauka, jak  i zw ykły zdrow y rozsądek. P rzede w szystkim  
jednak religia katolicka deprecjonuje w iedzę naukow ą i rozum  ludzki w samej koncepcji 
natury, źródeł i w artości poznania, która jes t integralnym  składnikiem  tej re lig ii” .

57 Logika rozum ie sprzeczność jak o  stosunek zachodzący m iędzy dw om a zdaniam i 
„pA~p”, z których jedno jes t negacją drugiego. Aby do niej m aterialnie doszło, m uszą to 
być te sam e (treściow o) zdania o tym  sam ym  przedm iocie (stanie rzeczy).



2 3 2 ZROZUMIEĆ ŚWIAT WSPÓŁCZESNY

m ienność przedm iotu  form alnego autentyczny konflikt między obu dzie
dzinam i w ydaje się niem ożliw y. Teologia przyjm uje jednak, że dla nau
kow ca (wierzącego) opinia K ościoła jest negatyw ną regułą wiary, w myśl 
której nie może on uznawać za prawdziwe twierdzeń naukowych (filozo
ficznych), je ś li pozosta ją  one (jeśli to je s t w ogóle epistem ologicznie 
m ożliw e) w n iezgodzie z praw dam i w iary. M iędzy prawdam i wiary 
i tw ierdzeniam i przyrodniczym i może natom iast zachodzić zbieżność co 
do przedm iotu  m aterialnego, gdyż w iara rów nież odnosi się do rzeczy
w istości p rzyrodzonej.

W  drugim  wypadku sytuacja jest bardziej złożona, ponieważ ani teorie 
teologiczne, ani teorie naukow e nie są koniecznie (nieodwoływalnie) 
praw dziw e. W  w ypadku konflik tu  m iędzy nim i m ożna go uchylać za 
pom ocą w spom nianej strategii (radykalnej) separac ji58 lub dialogu59. 
Z tego punktu w idzenia stanow iska (teorie, hipotezy) traktowane jako 
sprzeczne (na przykład kreacjonizm  i ewolucjonizm ) m ogą się wzajemnie 
dopełniać (być kom plem entarne)60.

Radykalne uchylenie konfliktu polega na ścisłej (nie tylko deklaratyw
nej) separacji obu dyscyplin  przez p rzestrzeganie ich epistem ologiczno- 
-m etodologicznej autonom ii (ze w zględu na przedm iot i metodę bada
n ia )61. Pow iada się, że kom petencje nauk przyrodniczych dotyczą przy
rodzonego porządku w yjaśniania za pom ocą przyczyn naturalnych. Ponie
w aż nauki te ogran icza ją  się z istoty rzeczy do bytu m aterialnego, nie 
stać je  na totalne zakwestionowanie prawd wiary lub teorii teologicznych.
O całej rzeczyw istości m ogą się one w ypow iadać tylko wówczas, gdy 
założą filozoficznie (a w ięc poza sam ą nauką), że oprócz rzeczywistości 
m aterialnej nic w ięcej nie is tn ie je62. Ze strony teologii do konfliktów 
dochodziło  w ów czas, gdy z braku św iadom ości m etodologicznej nie

58 Za rozwiązaniem takim, w imię metodologicznej czystości nauki, zdaje się opowia
dać J. G oćkowski. Jest słuszne, gdy nauka „wystrzega się wszelkich dom ieszek pochodzą
cych z religii, sztuki, doktryn ideologicznych" [J. Goćkow ski 1991 s. 17].

59 W Polsce zdecydow anym  zw olennikiem  dialogu je s t M . Heller.
60 „Ew entualnych tw ierdzeń kreacjonistycznych nie m ożna wykluczyć tylko na tej 

podstaw ie, że m ają n ienaturalistyczny charak ter” [K. Jodkow ski 1996 s. 221],
61 „Naukowiec nie ma bowiem obow iązku słuchać teorii teologicznych i do nich się 

stosow ać, jak  i teolog nie ma obow iązku poddaw ać się teoriom  nauk szczegółowych 
(filozofujących)” [M. A. K rąpiec 1982 s. 215].

62 „T otalistyczne tendencje nauki m ożna jeszcze zobaczyć co najwyżej na poziomie 
wyrobników  naukow ych. N atom iast każdy naukowiec z praw dziw ego zdarzenia ma świa
domość ograniczeń, jakie stoją przed nauką” (M. Heller (głos w dyskusji), „Znak” 43:1991 
nr 1 s. 34).
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odgraniczała ona w yraźnie treści O bjaw ienia od tw ierdzeń  naukow ych 
(lub filozoficznych). W  pew nych w ypadkach konflik t je s t tutaj nadal 
m ożliw y, m ianow icie w w ypadku ew entualnych  em pirycznych  konsek
wencji teorii teo log icznych  i p rzyrodoznaw czych. Przy radykalnym  od
dzielaniu żadna z dziedzin  nie ma drugiej nic do pow iedzen ia63. Z w al
nia to je  z obow iązku in teresow ania się sw ym i w ynikam i.

R. Rorty [1995b s. 22], który upatruje możliwość rozładow ania napię
cia między nauką i religią w dostrzeżeniu odm ienności ich celów , uważa, 
że jest to stanow isko m niej absurdalne „niż podejm ow ana przez liberal
nych (głównie protestanckich) teologów próba odm itologizow ania chrześ
cijaństw a, a bardz ie j ogólnie m ów iąc, zapew nienia w ierze relig ijnej od 
porność w obec zarzutów  opartych  na takich egzegezach w szechśw iata , 
które pochodzenia gatunku H omo sapiens i jego zdolności intelektualnych 
doszukują się w nieplanow ych ruchach cząstek elem entarnych”. Zdaniem  
na przykład A. M acln tyre 'a takie podejście pozbaw iłoby religię w szelkie
go sensu. Te typy teo log ii, k tóre nie w ym agają sacrific ium  intellectus, 
nie zasługują na uw agę.

P odejście um iarkow ane, uznając autonom iczność obu dziedzin , do 
strzega rów nież ich kom plem entam ość i po trzebę dialogu. M im o swej 
m etodologicznej odm ienności teologia i nauki przyrodnicze w ypow iadają 
się przecież częściow o o tym sam ym  świecie i o tym  sam ym  człowieku. 
Nakazuje to -  m ów iąc ogólnie -  teologom w słuchiw ać się w nauki przy
rodnicze, a przyrodnikom , jeżeli są ludźmi w ierzącym i, liczyć się z usta
leniam i teologii.

(2) Konflikt światopoglądowy. Należy odróżniać faktyczne sprzecznoś
ci m iędzy re lig ią  i n au k ą  od ideologicznego w ykorzystyw ania nauki do 
walki z re lig ią  z innych  pow odów  niż czysto  poznaw cze. Ściśle biorąc, 
nie zaw sze chodziło  o konflik t m iędzy dw om a dyscyplinam i poznaw 
czym i, teo log ią  i naukam i przyrodniczym i, lecz m iędzy św iadom ością 
religijną i tak zwanym  światopoglądem naukowym, na który powołuje się 
chętnie tak zwany naukow y ateizm. Do konfliktu teologii i nauk przyrod
niczych dochodziło  najczęściej w skutek św iatopoglądow ego64 w ykorzys

63 „D ziedzina teologii leży w innych zupełnie w ym iarach aniżeli dziedzina nauk 
szczegółow ych, nie ma m iędzy nimi żadnych elem entów  w spólnych, są  tylko »punkty 
styczne« [...] W szystkie h istorycznie znane konflikty m iędzy teologam i a przyrodnikam i 
wynikały z bezpraw nego naruszania linii granicznych; bądź to teologow ie niezręcznie 
w kraczali w dziedzinę nauk szczegółow ych, bądź też odw rotnie -  p rzedstaw iciele nauk 
szczegółowych robili niezgrabne wypady w dziedzinę teologii” [J. Salamucha 1997 s. 48].

64 Pom ijam  różnice m iędzy św iatopoglądem  a ideologią. Na tem at teologii chrześci
jańskiej jako  ideologii p isze na przykład M. Hesse [1980].
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tyw ania (nadużycia) wyników nauk przyrodniczych do budowania całoś
ciow ego -  naukow ego, ale także relig ijnego  -  poglądu na św iat, to jest 
p rzez ideologiczne w ykorzystanie p restiżu  (autorytetu) nauki do obrony 
łub krytyki re lig ii65. U podstaw  podkreślan ia  radykalnej opozycji mię
dzy chrześcijaństw em  i nauką oraz nieuniknionych między nimi konflik
tów znajdował się często interes polityczny i ideologiczny: walka z insty
tuc jonalną w ładzą  K ościo ła tych, którzy sam i chcieli taką władzę uzys
kać66. P oniew aż rów nież teo log ia -  n ie jako  z sam ej swej natury -  ma 
charak ter św iatopoglądow y, konflik t m iędzy teologicznym  i naukowym 
obrazem  św iata m a na przykład  m iejsce w ów czas, gdy tylko ten ostatni 
uw aża się za m ożliw y.

N auka (i filozofia), pokazują to dzieje kultury  europejskiej, została 
dość w cześnie uwikłana w walkę między chrześcijańskim  teizmem i atei- 
zm em. R ów nież dzisiaj przy w ykorzystaniu nauki prow adzona jest walka 
m iędzy perspek tyw ą te istyczną a ateistyczną, w je j w ielorakich odmia
nach. Rolę św iatopoglądow ą spełniają nauki przyrodnicze wówczas, gdy 
proponują nowe, konkurencyjne w stosunku do religii i teologii, widzenie 
na przykład kosm o- lub antropogenezy. Rew olucjom  naukowym towarzy
szą ideologiczne, prow adząc do przew artościow ania dotychczasowego 
(m itycznego, relig ijnego) obrazu św iata i człow ieka. Nową, ogólniejszą 
teorię naukow ą podnoszono zwykle do rangi najważniejszego wydarzenia 
naukow ego, usiłując tłum aczyć za jej pom ocą w szystkie zjaw iska . Ka
tegorie naukow e zaczynają funkcjonow ać ideologicznie wówczas, gdy -  
jak  w w ypadku ew olucjonizm u -  w ykorzystuje się je  do w sparcia posta
wy ateistycznej. P rzykładem  m oże być J. M onod [1979], który z jednej 
strony przypisuje poznaniu naukow em u najw yższą obiektyw ność, z dru
giej -  dow odzi na podstaw ie bio logii, że człow iek  znajduje się sam 
w pustym  w szechśw iecie, w którym  nie m a m iejsca ani na Boga, ani na 
sens życia  i śm ierci.

65 W  XX w ieku przykładem  program ow ego w ykorzystyw ania autorytetu nauki do 
zw alczania religii był m arksizm  w daw nych krajach tak zwanej dem okracji ludowej.

66 „D ostrzeganie m iędzy nauką i chrześcijaństw em  w yłącznie rodzących konflikty 
sprzeczności wynikało z faktu rozpatryw ania dziejów głównie na płaszczyźnie politycznej, 
co w konsekwencji znaczyło, że także ideologicznej. Taki punkt widzenia został utrwalony 
zw łaszcza w okresie O św iecenia, w tym zw łaszcza O św iecenia francuskiego, później 
rozw inięty głów nie przez m arksizm ” [S. Sarnow ski 1995 s. 51].

67 „N aw et teoria naukow a m oże stać się [...] substytutem  religii, ideologią otoczoną 
szańcam i” [K. R. Popper 1997b s. 32],
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Instrum entalne w ykorzystyw anie nauki do w alki św iatopoglądow ej 
było dziełem nie tyle samej nauki, ile głów nie filozofów i filozofujących 
naukowców (niekiedy rów nież teologów ), kiedy na przykład  przeciw sta
wiali sobie kreacjonizm  i ew olucjonizm . Chociaż naukowcy i filozofow ie 
nauki dawno dostrzegli im m anentne granice poznania naukow ego, opinia 
publiczna zwykle nadal w ierzy we w szechm oc nauki. Przekonanie o n ie
m ożliw ości pogodzen ia postaw y re lig ijnej i naukow ej nadal je s t żyw e 
w popularnej literaturze teologicznej i naukow ej [H. W eder 1992], a p ie
lęgnowane p rzyzw yczajen ia językow e autom atycznie poniekąd  p rzeciw 
staw iają sobie teo log ię i nauki przyrodnicze. G enezy tych skojarzeń 
trzeba szukać w O św ieceniu, które traktow ało religię jako źródło zacofa
nia i przesądów , naukę zaś jako  uosobien ie postępu i racjonalności. Od 
tego czasu utrw alił się w św iadom ości potocznej i naukow ej obraz nauki 
jako z natury n ieprzejednanego  w roga w iary , relig ii i teo log ii68. W sp ie
ranie nauką poglądu na św iat, także relig ijnego , je s t w yrazem  scjentyz- 
mu, który m oże zagrażać także teologom , kiedy p róbu ją  zastąp ić w iarę 
argum entam i (quasi-) naukow ym i69.

To, co nazyw a się św iatopoglądem  naukow ym , jednak  je st w postaci 
czystej fikcją. Same w sobie nauki przyrodnicze nie są w swej w ym owie 
ani teistyczne, ani ateistyczne. S tają się nimi przez ideologiczną interpre
tację ich w yników . Tezy i teorie naukow e w prost ani nie w spiera ją  re li
gii, ani je j nie zagrażają, poniew aż problem  nadprzyrodzonej rzeczyw is
tości i istnienia B oga leży poza ich granicam i. Nauki przyrodnicze (ina
czej je s t w w ypadku nauk hum anistycznych , bardziej w rażliw ych  na 
różne mody intelektualne) upraw iane są zarów no przez naukow ców  re li
gijnych, jak  i n iere lig ijnych . A rgum entem  na rzecz św iatopoglądow ej 
neutralności nauk przyrodniczych może być fakt, że na ich w yniki pow o
łuje się zarówno relig ią, jak  i ateizm: psychoanaliza Freuda równie dob
rze w yjaśnia genezę ateizm u, jak  i teizm u (co dla K. P oppera je st św ia
dectwem  je j pseudonaukow ego charak teru70). D opiero w tórn ie w yniki 
naukowe m ogą i są w ykorzystyw ane (w łaśnie ideologicznie) do afirm acji 
lub negacji istn ien ia  Boga.

8 Przykładow o Z. Poniatow ski [1960] ogranicza swe zain teresow ania do stosunku 
religii katolickiej do nauki w czasach w spółczesnych i m ówi o „m etodach katolickiej 
deprecjacji nauki” .

69 „Sądzę, że ryw alizacja nie byłaby tak ostra, gdyby funkcjonow ała jedynie nauka 
uczonych i relig ią teo logów ” [J. G oćkow ski 1991 s. 27],

70 Zarzut niepodatności psychoanalizy na falsyfikację  rozw aża E . G ellner [1997b 
s. 140 n.].
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(3) K onflikt instytucjonalny. Do konfliktu społeczno-instytucjonalnego 
dochodziło  m iędzy teologam i i przyrodnikam i w ów czas, gdy któraś ze 
stron odw oływ ała się do autorytetów pozanaukowych -  doczesnej władzy 
K ościoła lub państw a -  dla zapew nienia sobie przew agi poznawczej. 
Niekiedy pojaw ia się również zarzut, że Kościół wprost hamował rozwój 
nauki. T rudno zaprzeczyć tem u, że w ykorzystując sw ą instytucjonalną 
pozycję, w yw ierał on w pew nych okresach negatyw ny wpływ na jej 
sw obodny rozw ój71. Były jednak  okresy inne -  w szechstronnego m ece
natu K ościoła nad nauką i sztuką, jak  na przykład  w średniowieczu, 
kiedy odegrał on zasadniczą rolę przy odzyskaniu starożytnego dziedzic
tw a kultury. Trzeba rów nież przypom nieć tradycyjną dewizę chrześcijań
stwa, że rozw ijanie nauki i kultury je s t po prostu  nakazem  Bożym.

(4) K onflik t typów m entalności i postaw  w obec św iata. Dzisiaj kon
flikt m iędzy teologią i naukam i przyrodniczym i przybiera postać global
nego konfliktu m entalności (respective : religijnej lub naukowej), przeno
sząc się z w ym iaru poznaw czego na płaszczyznę postaw , także em ocjo
nalnych, w obec św iata72. O ile kiedyś w sporze m iędzy teologią i na
ukam i przyrodniczym i chodziło o poszczególne tw ierdzenia i teorie (teo
logiczne lub naukow e), o tyle dzisiaj tak zw ana m entalność naukowa, 
jako  sw oisty sposób m yślenia i w idzenia św iata, podw aża całość teolo
gicznej (religijnej) in terpretacji św iata. M entalność tę kształtu ją nie tyle 
poszczególne teorie naukow e, ile scjentystyczne w idzenie św iata73. Jest 
to wpływ filozofów nauki i ich sposobu widzenia poznania, a nie samych 
naukow ców . M entalność ta znajduje swój w yraz w popularnych poglą
dach na tem at nauki, chociaż sam ych naukow ców  trudno tak po prostu 
nazyw ać scjentystam i, poniew aż pozostają  oni na ogół ostrożni i scep
tyczni w obec poznaw czych m ożliw ości nauki74.

71 „Odpowiem jasno i niedwuznacznie: ilekroć Kościół rzeczywiście hamował rozwój 
kultury, tylekroć sprzeniew ierzał się którem uś z zadań, do których został powołany [...] 
Błędy te przynosiły  szkodę przede w szystkim  K ościołow i" [J. Laloup (głos w dyskusji), 
w: N auka i technika a w iara 1969 s. 124].

72 Opinię taką wyrażają między innymi M. Heller [1981 s. 28], Ph. Roqueplo i P. Ri- 
coeur [w: N auka i technika a w iara 1969 s. 9, 52],

73 Krytykę scjentystycznego redukcjonizm u przeprowadza na przykład A. R. Peacocke 
[1986]. Relacja między praw dą i nauką jest również centralnym zagadnieniem filozoficznej 
hermeneutyki H.-G. G adam era [1993], który głosi potrzebę poszerzenia prawdy metodycz
nej i apofantycznej o inne je j wym iary.

74 Por. wypowiedź K. R. Poppera: „Tylko świadomość omylności nauki różni naukow
ca od sc jen tysty” [K. R. Popper, K. L orenz 1985 s. 48].
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Skłonność do podejścia scjentystycznego nie pow inna dziwić. Postaw a 
i m entalność człow ieka są w ynikiem  określonych procesów  socjalizacyj- 
nych, zw łaszcza w ychow yw ania i kształcenia, a to je s t dzisiaj głów nie 
przyrodoznawcze. Jednostronne upraw ianie nauk przyrodniczych kształtu
je  postaw ę „natu ralistyczną”75, rzu tu jącą  na w idzenie spraw  re lig ij
nych76, w yw ołu jącą n iek iedy  uczucie obcości lub w ręcz w rogości w o
bec religii. W  porów naniu  z w ychow aniem  relig ijnym , które człow iek 
w spółczesny uw aża za m niej w ażne d la skutecznego funkcjonow ania 
w świecie, edukacja naukow a, prow adząca do „naukow ego” obrazu św ia
ta, zajm uje n ieproporcjonaln ie w ięcej m iejsca.

N iekiedy w śród oskarżeń w ysuw anych przez teologów  pod adresem  
nauk przyrodniczych znajduje się zarzut w spółodpow iedzialności za atei- 
zację, sekularyzację (desakralizację, laicyzację) lub dehum anizację w spół
czesnego św iata i kultury. P ropagując w izję autonom icznego, „jednow y
m iarow ego” , „n ie-ludzk iego” św iata bez Boga, sp rzy ja ją  postaw ie areli- 
gijnej czy w ręcz an tyre lig ijnej. Przy ogólnikow ym  (dodatkow o em ocjo 
nalnym) sform ułow aniu tych zarzutów  trudno na nie odpow iedzieć. Z ja
wisko sekularyzacji nie poddaje się łatw ej definicji i jednoznacznej cha
rakterystyce. M ożna je  natom iast próbow ać opisyw ać w jego najbardziej 
typow ych przejaw ach z punktu  w idzenia człow ieka relig ijnego. H isto 
rycznie b iorąc, rzeczyw iście rozw ojow i nauki w kulturze europejskiej 
tow arzyszyły procesy desakralizacji. Jak  jednak  stw ierdzić, czy je s t to 
zbieżność isto tna, w ynikająca z sam ej natury rozw oju nauki, czy tylko 
przypadkow a [M. H eller 1981 s. 25], C ykliczne osłabienie lub zanik 
zainteresow ań tak zw anym i pytaniam i egzystencjalnym i (na przykład
o „sens życ ia”) tłum aczy  się w ielom a innym i przyczynam i n iż tylko

75 W śród w yróżników  postaw y naukow ej w ym ienia się em piryzm , obiektyw izm , 
racjonalizm  i krytycyzm , odm aw iając rów nocześnie tych cech postaw ie religijnej.

76 Skrajnym  przykładem  m entalności scjentystycznej w spraw ach w iery jest żą
danie W. K rajew skiego, by problem  praw dziw ości chrześcijaństw a rozstrzygać ekspery
mentalnie za pom ocą sprawdzalnych cudów i skuteczności modlitwy [W. Krajewski 1966]. 
T rzydzieści lat później naiw na m yśl o płaskiej w eryfikacji tez teologicznych, przy dość 
dziw nym  rozum ieniu teologii jako  system u tw ierdzeń w yw odzonych z reguł spisanych 
w Biblii, nadal jest żywa wśród m aterialistów . „O ile prostsze byłoby zadanie teologów, 
gdyby występek wobec praw boskich był karany w życiu doczesnym i gdyby każdorazowa 
interw encja Boga dow odziła praw dziw ości w szystkich tez głoszonych przez teologów . 
A tak pozostaje im obracanie się w świecie nieempirycznym. M uszą oni zalecać odłożenie 
w eryfikacji ich tw ierdzeń aż do życia pozagrobow ego” [K. D ołow y 1995 s. 32],
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w zrostem  prestiżu  nauk przyrodniczych i w ysuw anym i p rzez nie odpo
w iedziam i.

Podobnie w wypadku zarzutu dehum anizującej roli nauki (stawiali go 
na przykład Feuerbach, a później N ietzsche) trudno w yraźnie stwierdzić, 
czy przyrodoznaw stw o, a ściślej, zbudow ana na jego  fundam encie tech
n iczna cyw ilizacja m a w ydźw ięk antyhum anistyczny, stanowiąc z samej 
swej istoty zagrożenie dla osobow ych w artości człow ieka. Z arzut dehu
m anizacji m oże w ypływ ać z m ało krytycznych i przesadnych oczekiwań 
wobec nauki oraz rozczarowania, że nie potrafi ona rozwiązać wszystkich 
teoretycznych i praktycznych problem ów  człow ieka. R ów nież fakt, że 
nauka nie przyniosła dotychczas, jak  obiecyw ała, lub raczej jak  bezpod
stawnie obiecywali jej bezkrytyczni wielbiciele, powszechnego dobrobytu 
i szczęścia całej ludzkości, nie oznacza, że pozbaw iona je s t każdej innej 
w artości.

c) D ialog

Z faktu lepszego zrozum ienia natury sporów doktrynalnych między 
teologią i naukam i przyrodniczym i nie wynika, że teologia może nie 
interesow ać się wynikam i badań naukowych. Skazałoby to ją  na izolację 
i uczyniło niewrażliwą na nowe odkrycia i, co gorsza, na w szelką krytykę 
w ychodzącą spoza teologii. W  teologii tylko treści O bjaw ienia nie podle
gają do końca racjonalnej kontroli. Są w niej jednak  całe partie prawd 
podatnych na racjonalną krytykę, zw łaszcza gdy korzysta ona w rozważa
niach nad w iarą z filozofii i nauk szczegółow ych77. D ostarczając no
wych teorii św iata i człow ieka, nauki przyrodnicze konkuru ją poniekąd 
z religijną w izją świata (na przykład ewolucyjna teoria antropogenezy czy 
teoria pozaczasowego pochodzenia wszechświata), i obowiązkiem  teologa 
może być ich zrozum ienie, dostrzeżenie teologicznych konsekwencji, 
w ykrycie przesadnych uproszczeń lub błędnych założeń [C. Bresch, 
S. M. Daecke, H. Riedlinger 1990; W. Bóhme 1988; G. V. Coyne 1993]. 
Rola nauki w refleksji teologicznej polega nie tyle na dostarczaniu argu
mentów za prawdam i religijnym i lub zbijaniu zarzutów  wysuwanych pod 
adresem  wiary ze strony tych, którzy w ykorzystu ją naukę ideologicznie

77 „Tradycyjna teologia zawsze wymagała pewnego minimum wiedzy racjonalnej jako 
oparcia dla wiary, pew nego m inim um  zm ysłow ej percepcji jako oparcia dla poznania” 
[O. Costa de Beauregard (głos w dyskusji), w: Nauka i technika a w iara 1969 s. 65).
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do zw alczania religii, ile na dopełnianiu  i harm onizow aniu  obu obrazów  
świata, przy zachow aniu kom petencji obu dziedzin  poznania.

Podobnie postęp poznaw czy w nauce n ie m oże być w yznacznikiem  
treści wiary chrześcijańskiej. Problem  w iąże się między innym i z nie za
wsze praktycznie łatw ym  do przeprow adzenia odróżnieniem  istoty chrześ
cijańskiego przekazu od filozoficznych  lub naukow ych obrazów  św iata 
(na przykład A rystotelesa, K artezjusza, New tona, E insteina, P lancka), w 
jakie był on uw ikłany w sw ych dziejach  [M. L ubański 1996], Scjentys- 
tycznie nastawieni krytycy w ysuw ają właśnie zarzut, że nie istnieje żadne 
stałe jądro  w iary, n iezależne od naukow ych obrazów  św iata, i jeże li 
istnieje coś stałego i w iarygodnego, to w łaśnie naukow e obrazy św iata. 
Z kolei teolog narażony je s t na pokusę zbyt łatw ego rozdzielan ia obu 
ksiąg -  objawionej i przyrody -  kiedy m echanicznie mówi o niezm iennej 
doktrynie chrześcijańskiej i zm iennym  naukow ym  obrazie św iata.

4. Typy integracji

M ożna ogólnie akceptow ać potrzebę jedności w iedzy religijnej i nau
kowej oraz integracji teologii i nauk przyrodniczych, ale trudno je st do
kładnie w skazać, na czym  m a ona teoretycznie polegać lub jak  ją  p rak 
tycznie przeprow adzić. N iełatw o w konkretnych w ypadkach jednoznacz
nie stwierdzić, w jakiej m ierze teologia m oże i powinna korzystać z nauk 
przyrodniczych przy racjonalizacji w iary i rozw iązyw aniu w łasnych prob
lemów oraz jak i charakter m ogłyby lub pow inny m ieć takie rozw iązania. 
D latego chociaż hasło in teg racji78, w postaci ogólnikow ych życzeń, p o 
wtarza wielu teologów, filozofów , niekiedy przyrodników , rzadko jednak 
charakteryzuje system atycznie je j w arunki, m etody i typy79.

T radycyjnie cel syntezy upatryw ano w łączeniu  tw ierdzeń  teo log icz
nych i naukowych w jedną, tak zw aną harm onijną wizję świata. W  zależ
ności od tego, na jakim  gruncie próbuje się je j dokonać, m ożna m ówić

78 O peruje się tu ogólnie pojęciam i: integracja, synteza, dialog, unifikacja, kom ple- 
mentarność, harm onizow anie, przekładanie, porozum ienie, uzgadnianie, dopełnianie, w za
jem ne w zbogacanie, kontaktow anie itp.

79 Na temat sposobów integrowania w iedzy ludzkiej piszą: S. Kamiński [1992 s. 275 
n.], L. Koj [1987] oraz T. Pszczołow ski [1989].
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o syntezie naukowej, filozoficznej lub teologicznej. Niełatwo sobie wyob
razić globalną, indukcyjną lub hipotetyczną, syntezę w postaci nadrzędnej 
teorii, obejm ującej całość w iedzy teologicznej i p rzyrodniczej80. Nie 
tylko dlatego że -  zarówno z powodu ogromu wiedzy naukowej, jak i jej 
specjalizacji -  m inęły czasy uczonych polihistorów , ale głównie dlatego 
że jeżeli synteza taka m a być system em  m etodologicznie spójnym, a nie 
m echanicznym  zestaw ieniem  tw ierdzeń  teologicznych i przyrodniczych, 
to pozostaje pytanie, jak  pogodzić zasadne dążenie do całościowego 
obrazu św iata z uznaniem  autonom ii poznania teologicznego i przyrodni
czego81.

Przeprowadzane w przeszłości syntezy nauk przyrodniczych i teologii 
m iały przeważnie charakter parcjalnych syntez światopoglądowych, półfi- 
lozoficznych i półteologicznych, na gruncie wybranej nauki (u Teilharda 
de C hardin -  geologii i b io logii, u B. J. F. Lonergana [1992] -  m ate
m atyki i fizyki, dzisiaj chętniej psychologii lub socjologii) albo na frag
mencie pewnej nauki lub teorii naukowej, jak na przykład teorii ewolucji.

M ożliw a je st tylko in tegracja w ybranych fragm entów  teologii i nauk 
przyrodniczych i polega ona na harm onizow aniu teologicznego i przyro- 
doznaw czego obrazu św iata przez pokazyw anie, że nie m a między nimi 
zasadniczej epistem ologicznej sprzeczności, chociaż może ona zachodzić 
m iędzy św iatopoglądam i budow anym i na ich podstaw ie [G. Ludwig 
1992], K om plem entam ość porządku w iary i rozum u oznacza, że mogą 
one istnieć obok siebie, nie zagrażając sobie wzajem nie, bo każdy z nich 
ujawnia coś innego: nauki przyrodnicze prawidłowości w świecie przyro
dzonym , a teo log ia -  dokonujący się w ciągu w ieków dialog Boga 
z człowiekiem . Podobne syntezy teologii i nauki m ają charakter tymcza
sowy, gdyż w m iarę rozw oju  teologii i nauk przyrodniczych oraz poja
w ian ia się now ych problem ów  m uszą one być podejm ow ane stale na 
now o.

Racjonalizująca myśl chrześcijańska przypisyw ała tradycyjnie filozofii 
rolę łączn ika m iędzy w iarą  i rozum em , teo log ią  i naukam i [M. W arner

80 Chociaż już  w średniow ieczu (W. O ckham ) zasadniczo porzucono myśl o jednoli
tości i jednorodności całej wiedzy ludzkiej. O drodzenie nadal marzy o wiedzy uniwersal
nej (scientia unirersalis), jednoczącej naukę i sztukę, a G. W. Leibniz o characteristica  
universalis. Kiedy w XIX i XX wieku realizuje się hasło „jedności nauki” (różni pozyty
w iści), w iąże się je  na ogół z redukcją i arbitralnym  ograniczaniem  ludzkiego poznania.

81 „Żadna w iedza nie m oże dziś rościć sobie praw a do scalenia innych dziedzin, 
poniew aż zróżnicow anie dotyczy nie tylko pojęć lub metod, ale tkwi u korzenia pracy 
tw orzącej po jęc ia” [J. Ladriere 1978 s. 66].
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1992]. R ealizację tej funkcji filozofii u trudnia w ielość je j koncepcji 
i chroniczny brak zgody m iędzy sam ym i filozofam i co do wielu najw aż
niejszych spraw . Jednak rów nież dzisiaj filozofia może mieć ważne zna
czenie w dialogu teologii z naukam i przyrodniczym i, w yjaśniając racjo 
nalnie, choć być m oże n ieosta teczn ie i n iekonieczn ie -  jako  ontologia 
i ep istem ologia -  naturę św iata i poznania ludzkiego. Jeśli teolog chce 
racjonalnie dow odzić na przykład  istn ienia B oga czy n ieśm iertelności 
duszy, pow inien  nie ty le odw oływ ać się do nauki, gdyż ta -  w tym , co 
istotne -  m a tutaj n iew iele do pow iedzenia, ile w łaśnie do filozo fii82.

Dialog teologii z naukam i przyrodniczym i, którego celem jest zharm o
nizowanie teologicznego i przyrodoznaw czego obrazu świata, bynajm niej 
nie je s t ła tw y83. W ym aga on od teologa, który się go podejm uje, speł
nienia m iędzy innym i następujących  warunków:

(1) R espektow ania ep istem ologicznej i m etodologicznej autonom ii 
zarówno teo logii, jak  i nauk przyrodniczych. In tegracja teologii i nauk 
przyrodniczych nie może oznaczać epistem ologicznego i m etodologiczne
go podporządkow ania nauki teologii (scientia  ut ancilla  theo log iae). 
Uznanie autonom ii obu dziedzin  nie jest kom prom isem , jednostronną 
rezygnacją z w łasnej praw dy, lecz ustaleniem  kom petencji i w łasnego 
stanow iska oraz zrozum ieniem  źródła odm ienności poglądów . Nie może 
więc prowadzić do ponownego zam azywania porządków: wiary i rozumu, 
religii i nauki, teo logii i nauk przyrodniczych. W  tym  kontekście nie 
bardzo w iadom o, jak  rozum ieć w ysuw ane n iekiedy zadanie „przekładu 
prawd w iary na język  w spółczesnej nauki” . Przekład taki brany dosłow 
nie jest z powodu m etodologicznej odmienności obu dyscyplin („doktryna 
n ieprzek ładalności”) n iem ożliw y, natom iast rozum iany m etaforycznie 
prowadzi do zagubienia sw oistości poznania naukow ego i teologicznego.

Teolog winien odróżniać między Objawieniem  a teologicznym  (intele
ktualnym) nad nim  nam ysłem . Nie jest to proste, gdyż jako nauka teolo
gia je s t rów nież dziełem  ludzkim , podlegającym  w swym  historycznym  
rozwoju w ielorakim  wpływ om , także nauki. Teologowi zagraża podwójne 
n iebezpieczeństw o: zapom inania, że praw dy w iary b io rą  sw ój początek

82 P rzykładow o nauki przyrodnicze nie są w łaściw ym  terenem  na rozpatryw anie 
problemu istnienia Boga, gdyż zajm ują się tylko wycinkiem rzeczyw istości, i to z pewne
go punktu widzenia. Słusznie nie rejestrują one istnienia ducha w przyrodzie (zob. dysku
sje w ram ach kognityw izm u nad problem em  m ind-body), gdyż zagadnienie to nie mieści 
się w ich zakresie i nie dysponują one w łaściw ym i m etodam i jeg o  rozw iązania.

83 Trudności i założenia (com m itm ents) takiego dialogu teologii z naukami przyrodni
czym i om aw ia na przykład Ch. F. M ooney [1991].
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w O bjaw ien iu , o raz dyle tanckiego  posługiw ania się (m anipulowania) 
naukow ym i „danym i” i teoriam i [J. G oćkow ski 1991].

H istoryczna konfrontacja z naukam i przyrodniczym i miała dla teologii 
pozytyw ne znaczenie w tym  sensie, że z jednej strony uśw iadom iła ona 
sobie lepiej sw ą m etodologiczną sw oistość i swe m ożliwości poznawcze, 
z d rug iej -  została  poddana procesow i treściow ego oczyszczenia od 
fałszyw ych poglądów  i pseudopraw d84. K to z teologów  będzie dziś pod
trzym yw ał natura listyczne poglądy B iblii o niebie lub p iek le?85

T eolog m usi unikać pokusy bezpośredniego ingerow ania w badania 
naukowe i im m anentną treść twierdzeń naukowych. „Nikt, nawet Kościół, 
nie może nakazać, by zdania filozoficzne różnych systemów były zgodne 
z artykułam i w iary. Zdania filozoficzne, jako  ściśle filozoficzne, są  zda
niam i sensownym i tylko w kontekście systemu filozoficznego i mogą być 
analizow ane tylko w kontekście system u filozoficznego, do którego nale
żą” [M. A. K rąpiec 1993 s. 214]. U praw ianie nauk  należy pozostawić 
naukow com  i w ew nętrznej logice ich rozw oju , w iodącej od jednych 
odkryć naukow ych do d rugich86. Jeżeli teolog daje m oralne wskazówki 
naukow com , nie chodzi mu o staw ianie granic zainteresow aniom  intele
ktualnym , lecz o odpow iedzialne upraw ian ie nauki [J. R atzinger 1992].

(2) Jest oczywiste, że dialog [teologii z naukam i przyrodniczymi mogą 
tylko prow adzić ci, k tórzy zna ją  się gruntow nie na obu dyscyplinach 
i p rzynajm niej jed n ą  z nich upraw ia ją czynnie. D obrze, jeśli integracja 
będzie w spólnym  dziełem  kom petentnych teologów  i przyrodników .

Teolodzy w inni umieć pokazać naukow com , program ow o krytycznym 
w obec w szelkich  dogm atów  i autorytetów  oraz przyzw yczajonym  do 
dynam icznej w izji świata, że teologia, jako część ludzkiego doświadcze
nia św iata, jest poważnym , zasadnym  i zasługującym  na szacunek w ysił
kiem  poznaw czym , gdzie nie w szystko m a charakter bezdyskusyjny, i że

84 „N auka m oże oczyścić religię z błędów  i przesądów ; religią może oczyścić naukę 
z idololatrii i fałszyw ych absolutów . K ażda z nich m oże w prow adzić drugą w szerszy 
św iat, w którym  obie m ogą się rozw ijać” [Posłanie Jana Paw ła II do ojca George'a V. 
Coyne'a 1990 s. 11]. Z  procesem dem itologizacji w iążą się dwa niebezpieczeństwa: z jed
nej strony apriorycznego uważania całego tego procesu za ukryte odchodzenie od wiary, 
z drugiej -  trak tow ania w szystkiego, o czym  mówi Biblia, jako  m itu [M. H eller 1981 
s. 26].

85 Fundam entalistyczne (purytańskie) w spólnoty religijne na południu USA nadal 
dom agają się zakazu nauczania ew olucjonizm u w szkole [H. K ochanek 1991].

86 „Jakakolw iek ingerencja relig ijnych autorytetów  (dogm atów  lub hierarchii) do 
tw ierdzeń w ew nątrznaukow ych zaw sze okazyw ała się fatalna dla tych autorytetów ...” 
[M. H eller 1981 s. 25],
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chociaż obiektyw ność tw ierdzeń teologicznych różni się od postulow anej 
intersubiektywności tez naukowych, nie są one pozbawione jakiejkolw iek 
kontroli.

(3) Przy w ykazyw aniu braku sprzeczności m iędzy nauką i re lig ią  
teolog m usi unikać łatw ego konkordyzm u87 lub postaw y kryptoteologi- 
cznej, to je s t k ierow ania się ukrytym i in tencjam i apologetycznym i. Nie 
może naśladow ać tych, k tórzy w ykorzystyw ali naukę do atakow ania 
religii, zestaw iając w yniki naukow e tak, by przem aw iały na rzecz religii 
i teologii88. Na niezrozum ieniu natury  postępow ania teologicznego po le
ga próba zastąpienia argumentów teologicznych naukowymi [Ch. F. Moo- 
ney 1991 s. 313 n.]. W  dialogu teo log ii z naukam i przyrodniczym i nie 
chodzi o wzmacnianie prawd objawionych tezam i naukowym i, lecz o lep
sze tych praw d zrozum ienie. T eolog m usi sobie zdaw ać spraw ę z tego, 
że jednostronne zw iązanie się teologii z aktualnie upraw ianą nauką (lub 
filozofią) m oże m ieć dla niej podobnie negatyw ne skutki, jak ie  m iało 
w średniowieczu związanie z kosm ologią A rystotelesa i system em  Ptole
m eusza89. M etodologiczna odrębność teologii oznacza, że fundam ent jej 
stanowią praw dy w iary, i funkcja in tegru jąca prawd objaw ionych i nau
kowych przypada osta teczn ie w ierze, a nie nauce90. Jeśli teologię pojąć 
jako racjonalizację prawd wiary, to naukom  przyrodniczym  przypada rola 
pomocnicza, jeśli jako rew elacjonizację św iata, to je j przedm iotem  m ogą 
być rów nież nauki przyrodnicze i ich w yniki.

Zainteresowanie teologów naukam i przyrodniczym i nie może się spro
w adzać do czysto  instrum entalnego  (św iatopoglądow ego) i doraźnego 
w ykorzystyw ania ich w yników  w służb ie ew angelizacji. W klasycznych 
podręcznikach apologetyki dow odzono chętnie istn ienia B oga ex harm o
nia praestab ilita  in m undo9i. Jest to u lubiony argum ent (zresztą  w du 

87 Tendencja konkordystyczna polega na szukaniu w B iblii potw ierdzenia teorii 
naukowych, na przykład przez stw ierdzanie paraleli m iędzy teorią w ielkiego wybuchu 
a opisem stw orzenia w Biblii.

88 W  Polsce neutralności doktryny K ościoła o bezpośrednim  stw orzeniu człow ieka 
w stosunku do w szelkich hipotez naukow ych bronił na przykład K. Kłósak.

Przykładow o G alileusz i Newton oponow ali przeciw ko w ykorzystyw aniu aniołów  
do w yjaśniania ruchu planet.

90 „Chrześcijaństwo byłoby bardzo osobliwym tworem kulturowym, gdyby jego istnie
nie zależało od wyników badań jak ichś archiw istów  lub innych badaczy staroży tności” 
[H. Liibbe (głos w dyskusji), w: W. O elm iiller 1984 s. 162],

91 W apologetyce teologicznej usiłow ano na podstaw ie praw zachow ania energii 
ustalić historyczny m om ent stw orzenia św iata, dow ieść O patrzności Bożej w św iecie na
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chu scjentyzm u) różnych kaznodziejów , w ykorzystu jących popularnie 
naukę do g łoszen ia praw d w iary. Szczególnie chętnie przyw ołują oni 
postaci w ierzących  naukow ców , chociaż łatw o ten argum ent odwrócić, 
ukazując przykłady  naukow ców  n iew ierzących92.

Teolog musi unikać prób bezpośredniego wprowadzania Boga w nauki 
przyrodnicze w celu w ypełn ien ia luk w naukow ym  w yjaśnianiu świata 
(<God o f  gaps). C hodzi o sytuacje, gdy z faktu istnienia niew ytłum aczal
nych zagadek i tajem nic przyrody, z którym i nauka nie potrafi się upo
rać, teologow ie w yprow adzają w niosek o istnieniu B oga . W prow adza
nia teologicznych kom entarzy  (na przykład na tem at m ądrości Stwórcy, 
jak  to chętnie praktykow ano w wieku XVIII) w same nauki przyrodnicze 
zabrania m etodologiczna autonom ia obu dyscyplin. Już Leibniz w dysku
sji z Sam uelem  C larkiem  zauw ażył, że gdy postęp naukow y wypełni 
dotychczasow e luki w naszej w iedzy (niewiedzy), w ów czas to -  co było 
argum entem  n a  rzecz relig ii -  m oże być w ykorzystane przeciw ko niej. 
Nauki przyrodnicze w yjaśniają w swoim zakresie świat immanentnie i nie 
po trzebują do tego „hipotezy B oga” .

5. Stanowisko Kościoła katolickiego

C hociaż K ościół kato licki przyznaje, że nauka i w iara są dwoma 
różnym i sposobam i w idzenia św iata, radykalne separow anie teologii 
(religii) i nauk przyrodniczych  w yw oływ ało niejednokrotnie jego sprze
ciw, jako irracjonalne i agnostyczne. Nie godzi się na strategię uchylania 
konfliktów za pom ocą (awerroistycznej) teorii dwu prawd: prawdy religij
nej i praw dy naukow ej, to znaczy na oddanie sfery zjaw isk duchowych 
teologom , a św iata m ateria lnego naukow com . M iędzy nauką i religią 
(wiedzą naukow ą i doktryną katolicką) nie może być istotnej niezgodnoś
ci, bo Bóg objaw ił prawdę nadprzyrodzoną i jest stw órcą ludzkiego rozu

podstawie praw onto- i filogenezy, zinterpretować siedem dni stworzenia za pom ocą epok 
geologicznych, w yw ieść z budow y m ózgu istnienie nieśm iertelnej duszy.

92 Przyw oływ anie uznanych autorytetów  naukow ych m a charakter psychologicznego 
argum entu ex auclorila le  i służy w yw arciu określonego wrażenia.

93 Tak na przykład współcześni E. M achowi teologowie życzliw ie potraktowali jego 
pozytyw istyczną tezę -  nauka nie odpow iada na pytania „dlaczego” , tylko opisuje „jak” 
się rzeczy zachow ują -  jak o  pozostaw iającą m iejsce dla poznania teologicznego.
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mu, odkryw ającego praw dę o św iecie stw orzonym  przez tego sam ego 
Boga (jak brzm i orzeczenie I Soboru W atykańskiego).

W spółcześnie K ościół katolicki zw racał n ie jednokro tn ie  uw agę na 
potrzebę harm onizow ania w iary i teologii z w ynikam i nauk p rzyrodn i
czych. Sobór W atykański I (1870) ograniczył się do pow tórzenia zasady, 
że między nauką a w iarą nie może być sprzeczności. Bardziej precyzyjny 
był Sobór W atykański II (1965), który podkreślił z jednej strony autono
mię i swobodę badań naukow ych, z drugiej (przeciw ko skrajnem u izola- 
cjonizm owi teologii) -  potrzebę przekładu praw d w iary na język w spół
czesnej nauki94. „Św ięty Sobór, podejm ując to, czego uczył Sobór W a
tykański I, głosi, że »istnieje dwojaki, różny porządek poznania«, m iano
wicie w iary i rozum u, i że K ościół nie w zbrania, »żeby w upraw ianiu 
ludzkich um iejętności i nauk stosowano we w łasnym  ich zakresie w łaści
we dla nich zasady i m etody«; przeto  »uznając ow ą słuszną w olność«, 
potw ierdza K ościół p raw ow itą autonom ię kultury ludzkiej, a zw łaszcza 
nauk”95.

Papieże, od Leona XIII do Jana Paw ła II, w ypow iadali się w ielokrot
nie w podobny sposób. Pod koniec XIX w ieku ze strony kato lick iej 
pow ażną próbą przezw yciężenia kryzysu teologii i filozofii przez naw ią
zanie dialogu z nauką by ła encyk lika Leona X III A etern i P atris  (1879) 
oraz zainicjow any n ią  ruch, znany jako  neotom izm  szkoły low ańskiej. 
Założony w 1889 roku w Low anium  przez kard. D. M erciera Institu t 
Superieur de Philosophie, został pow ołany do unow ocześnienia tradycyj
nego tom izm u, przy uw zględnieniu najnowszych osiągnięć nauk przyrod
niczych (później także psychologii i nauk społecznych). D yskusja z filo 
zofią i nauką now oży tną m iała się dokonyw ać nie przez jednostronną

94 Kościół „dba usilnie o to, aby poszczególne dyscypliny tak rozwijały się w oparciu
o własne założenia, w łasną m etodę oraz w łasną swobodę badania naukowego, iżby z dnia 
na dzień można było osiągać głębsze ich zrozum ienie i aby po najdokładniejszym  rozw a
żeniu nowych problem ów  i badań bieżącej doby m ożna głębiej poznać, w jaki sposób 
wiara i rozum  prow adzą do jednej praw dy, podążając tu śladam i D oktorów  K ościoła, 
a szczególnie św. T om asza z A kw inu" (D W CH  10).

95 KDK 59. „Badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko 
prowadzi się je  w sposób praw dziw ie naukow y i z poszanow aniem  norm  m oralnych, 
naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciw iać w ierze, spraw y bowiem  św ieckie i spraw y 
wiary w yw odzą swój początek od tego sam ego Boga. [...] D latego niechaj wolno będzie 
wyrazić ubolewanie nad niektórymi postawam i umysłowymi, jakich dawniej na skutek nie 
dość jasno  zrozum ianej słusznej autonom ii nauk nie brakow ało także m iędzy samymi 
chrześcijanam i, a które wyw oław szy waśnie i spory doprow adziły umysły wielu do p rze
ciw staw ienia w iary i w iedzy” (K D K  36).
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krytykę, lecz przez pozytyw ny dialog. W ażną, nie przez w szystkich teo
logów w idzianą dzisiaj pozytyw nie, rolę odegrała encyklika P iusa XII 
Hum ani generis  (1950). Papież zabrał w niej przełomowo glos w sprawie 
m ożliwości uzgodnienia teologicznego kreacjonizmu z przyrodoznawczym 
ewolucjonizm em , w yjaśniając, że nauczycielski urząd K ościoła nie zaka
zuje naukowego zajm ow ania się teorią ewolucji w aspekcie pochodzenia 
c iała  człow ieka z nieożyw ionej m aterii.

Szczególnie wiele dla zbliżenia teologii (wiary) i nauk przyrodniczych 
czyni Jan Paw eł II96. O rganizuje on, podobnie jak  w cześniej papieże 
Pius XII i Paw eł VI, spotkania specjalistów  z różnych dziedzin, znane 
jako konferencje w Castel G andolfo97. W  liście z okazji 300-lecia wyda
nia P rincipiów  I. N ew tona (1988) podkreśla konieczność współpracy 
m iędzy przedstaw icielam i m yśli chrześcijańskiej a w spółczesną nauką 
i filozofią98. W yraża żal z pow odu istniejącego w środow iskach akade
m ickich rozdziału m iędzy praw dą i w artościam i oraz izolacji między 
kultu rą naukow ą, hum anistyczną i religijną. U bolew a, że w przeszłości 
Kościół nie zawsze przestrzegał m etodologicznej autonomii nauki. Wska
zując na potrzebę jedności, stw ierdza, że „jedność, której poszukujem y, 
nie jest identycznością. K ościół nie proponuje nauce, by stała się religią, 
ani religii, by stała się nauką. Przeciwnie, jedność zawsze zakłada różność 
i integralność swoich elementów. [...] Zarówno religią jak i nauka muszą 
zachować swą autonomię i zróżnicowanie. Religia nie opiera się na nauce, 
ani nauka nie jest ekstrapolacją  religii. Każda z nich pow inna posiadać 
własne zasady, układ procedur, zróżnicowanie interpretacji i swoje własne 
wyniki. Chrześcijaństw o posiada źródło swojego usprawiedliw ienia w so
bie i nie oczekuje od nauki, by stw orzyła ona jego fundam entalną apolo- 
getykę. [...] Teologia nie może przyjm ow ać bez żadnej różnicy każdej 
now ej teorii filozoficznej lub naukow ej. Lecz o ile odkrycia te stają się

96 Ustami Jana Paw ła II W atykan uznał w 1984 roku pow tórnie swój błąd przy 
wyroku na G alileusza. Pism a G alileusza zostały zdjęte z indeksu Librorum  prohibitorum  
już  w 1757 roku, a w cześniej, w 1741 roku, W atykan udzielił im im prim atur.

97 Sym pozjum  5-7 sierpnia 1997 roku było pośw ięcone ontologicznem u statusowi 
materii w św ietle m echaniki kw antow ej.

98 „Jeżeli kosm ologie starożytnego Bliskiego W schodu mogły zostać oczyszczone 
i włączone do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, to czy współczesna kosmologia nie 
mogłaby mieć czegoś do zaofiarowania naszej refleksji nad stworzeniem? Czy perspektywa 
ewolucyjna nie rzuca światła na antropologię teologiczną, rozumienie osoby ludzkiej jako 
imago Dci, na zagadnienia chrystologiczne -  a nawet na rozwój samej doktryny chrześci
jańsk ie j?" [Posłanie Jana Paw ła II do ojca G eorge'a V. Coyne'a 1990 s. 9].
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częścią intelektualnej kultury danego czasu, teologowie m uszą je rozumieć 
i potrafić ocenić ich wartość jako środków do ujawnienia tych możliwości 
ukrytych w w ierze chrześcijańskiej, które dotychczas pozostaw ały n ieza
uważone” [Posłanie Jana Pawła II do ojca George'a V. Coyne'a 1990 s. 7, 
9]. Zw racając się 22 października 1996 roku do członków  Papieskiej 
Akademii Nauk, Papież stw ierdza, że egzegeci i teolodzy m uszą być 
poinform owani o osiągnięciach nauk biologicznych, by w ten sposób 
określić sens i w łaściw ą interpretację P ism a św iętego.

6. Zadania teologii nauki

A czkolw iek re lig ią  nie zajm uje się w prost naukam i przyrodniczym i, 
m uszą one, jak  stw ierdziliśm y, in teresow ać z w ielu pow odów  -  dok try 
nalnych, kerygm atycznych, św iatopoglądow ych -  teologów . Fakt, że 
konflikt m iędzy re lig ią  i nauką, bądź też teo log ią i naukam i p rzyrodni
czymi, stracił dzisiaj na ostrości, nie zw alnia teologów od podejm owania 
problemów, jakie niesie ze sobą rozw ój nauki. Zajm uje ona zbyt central
ne m iejsce w kulturze, a poruszane przez n ią  problem y są zbyt w ażne, 
także dla relig ii i teologii, by pozostaw ić je  tylko naukow com . Dawno 
już przestał istnieć św iat ch rześc ijańsk iego  średniow iecza, kiedy religię 
i K ościół identyfikow ano z ku ltu rą  i cyw ilizacją  chrześcijańską. D zisiaj 
nauczanie K ościoła dokonuje się w kultu rze zdom inow anej od czasów  
now ożytnych przez rozw ój nauk p rzy ro d n iczy ch " . Poniew aż upraw ianie 
teologii je s t uw arunkow ane panującym  obrazem  św iata i nauki, teolog 
pow inien znać m oże nie ty le nauki szczegółow e, ile m etodologiczne 
i filozoficzne sposoby ich interpretacji. M usi umieć stwierdzić, czy teorie 
naukowe są rzeczyw iście zagrożeniem  w iary i relig ii, czy też w ym agają 
od niego sam ego zm iany do tychczasow ego sposobu m yślen ia100.

99 „Do podstawowych zadań teologii należy przekazywanie wiary naszej współczesnej 
kulturze, przenikniętej całkow icie naukow ym  sposobem  m yślenia” [J. H. W right 1991 
s. 652], Teologia musi się rozw ijać „m iędzy dw om a biegunam i: z jednej strony stałym i 
dogm atam i w iary, z drugiej strony zm ien iającą się sy tuacją  ku ltu ra lną” [N. M. W ildiers 
1985 s. 173],

100 M iejscem , gdzie pracuje się nad zbliżeniem  w iary i rozum u, religii i nauki, jest 
The Center for Philosophy of Religion, założony w 1976 roku na katolickim uniwersytecie 
w Notre Dam e (Indiana) i kierow any przez znanego filozofa (kalw ina) A. P lantingę.
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Ciągłym  i w ażnym  zadaniem  teologii, zw łaszcza wobec tych, którzy 
są równocześnie chrześcijanam i i naukowcami, jest pokazywanie, jak  jest 
m ożliwa (niesprzeczna) w iara oraz jak dają się prawdy wiary harmonizo
wać z m yślą naukow ą (w tak zw anych konkluzjach teologicznych) bez 
popadania w konflikt z w łasnym  sumieniem. Naukowiec i każdy w ierzą
cy ma prawo oczekiw ać od teologii, że pokaże mu ona sposób godzenia 
przyrodzonej (naukow ej) w iedzy o św iecie z nadprzyrodzoną wiedzą 
objawioną. Prawdy w iary są w yrażone językiem  m etaforycznym  (metafi
zyk pow iedziałby analogicznym ) [J. Soskice 1985], osadzonym  w kon
kretnym, historycznym  kontekście, wym agają więc nieustannej interpreta
cji. T eolodzy m uszą reagow ać na zm iany w św iecie, uprzystępniając 
naukę chrześcijańską w sposób uwzględniający naukowo-techniczną men
talność w spółczesnego człow ieka i jego sposób rozum ienia świata, u- 
kształtow any przez p rzyrodoznaw stw o101.

T radycja chrześcijańska w ym ienia w iele racji za dialogiem  teologii 
z naukam i przyrodniczym i:

(1) Bóg jest źródłem  praw dy zarówno objawionej, jak  i przyrodzonej. 
Sw. Paw eł (Rz 1, 20) stw ierdza, że Bóg jest poznaw alny per ea quae 
facta sunt.

(2) Uprawianie teologii i nauki m ożna uważać za realizowanie poten- 
cjalności, w jak ie S tw órca w yposażył człow ieka.

(3) Stworzony przez Boga świat stanowi jedność, pozwalając na wza
jem ny „przek ład” praw d relig ijnych  i naukow ych [J. Fennem a, I. Paul 
1990; R. A. Clouser 1991]. Pam iętam y, że przejęty przez twórców nowo
żytnego przyrodoznawstw a średniowieczny pogląd głosił, że Bóg objawia 
się w dwu księgach: B iblii i przyrody.

(4) G ranica m iędzy O bjaw ieniem  a jego  in terpretacją  bynajm niej nie 
je s t w każdym  w ypadku w yraźna i nie daje się ustalić raz na zawsze. 
D latego każde pokolenie w ierzących musi na now o podejm ow ać trud 
uzyskania kom plem entarnej perspektyw y wiedzy teologicznej i naukowej.

101 „M yśl chrześcijańska dopiero zaczyna dostosowywać się do sytuacji panującej na 
jej nowo powstałej granicy -  granicy uformowanej przez gwałtownie ekspandujące obszary 
przyrodniczej wiedzy człow ieka i świat kreowany m etodą naukową. Jestem głęboko prze
konany, że dopóki wiara chrześcijańska nie nauczy się penetrowania tej granicy i porusza
nia się na terenie za nią leżącym, to jej możliwości rozwoju, a nawet utrzymania się w jej 
własnym  kulturow ym  i społecznym  środow isku będą w najwyższym  stopniu zagrożone” 
[A. R. Peacocke 1991 s. 148],
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(5) Skrajne przeciw staw ianie teologii i nauk p rzyrodniczych  m a swe 
podstaw y w radykalnym  i n iesłusznym  przeciw staw ianiu  sfery sacrum  
i profanum , czego konsekw encją była (średniow ieczna) teoria podw ójnej 
prawdy, prow adząca w ierzących do irracjonalizm u i fideizm u, a naukow 
ców do scjentyzm u, agnostycyzm u lub ateizmu. W  term inologii Th. Kuh- 
na teo logia i nauki p rzyrodnicze pozosta ją  dw om a n iew spółm iernym i 
paradygmatami (dwom a różnym i sposobami w idzenia św iata), a przejście 
pom iędzy nim i byłoby m ożliw e ty lko „w drodze nie um otyw ow anego 
racjonalnie naw rócen ia” .

(6) N auki przyrodnicze m ają dla teologii znaczenie św iatopoglądowe, 
gdyż m ów ią o świecie, stanowiącym  naturalne środowisko chrześcijanina. 
D la wielu ludzi język  naukow y stał się w spólnym  językiem . Nowe nau
kowe rozum ienie przyrody  i cz łow ieka m oże pobudzić teo log ię do po 
nownego p rzem yślen ia relacji m iędzy Bogiem  i św ia tem 102, a w yniki 
filozofii nauki p rzyczynić się m ogą do lepszego zrozum ienia natury 
poznania teologicznego.

(7) Człowiek, odczuwając naturalną potrzebę jedności, harm onii i syn
tezy, nie w ytrzym uje na d łuższą  m etę sch izofren icznej sytuacji braku 
porozum ienia -  rezerwow ania jednej strony swej św iadom ości dla religii, 
a innej dla nauki.

Nauki przyrodnicze są dla teologii z jednej strony w yzw aniem , z dru
giej ich ogóln ie jsze w yniki w postaci teorii naukow ych m ogą się stać 
przedm iotem  in terpretacji w św ietle O bjaw ienia chrześcijańsk iego . P o j
mując teologię jako  rew elacjon izację św iata, m ożna sobie przedstaw ić 
teologię nauki w postaci system atycznego nam ysłu nad nauką, rozpatrują
cą z chrześcijańskiego punktu w idzenia religijną wartość nauki, pokazują
cą jej m iejsce w ludzkim  życiu, kulturze i Boskim  planie zbaw ien ia . 
Zadaniem  teo log ii nauki je s t m iędzy innym i stw ierdzenie, czy i pod 
jakim  w zględem  zachodzą rozbieżności m iędzy dw om a obrazam i Boga 
(dostarczanym  przez B iblię i nauki p rzyrodnicze), oraz w yjaśnienie po 
wodów zachodzących m iędzy nimi rozbieżności. Chodzi rów nież o poka

102 „Teologia i nauka w zajem nie siebie potrzebują, nie dla daw ania odpow iedzi na 
pytania, które pow stają w innej dziedzinie, lecz w zajem nego nadaw ania sobie sensu. [...] 
Dlatego nauka, jak  wszystkie inne przedsięw zięcia ludzkie, wzbogaca teologię, dostarcza
jąc niektórych treści do bogatego kontekstu teologii. Z  kolei teologia w zbogaca naukę, 
nadając je j treściom  znaczenie, które jest istotne dla całego życia ludzkiego i poza nim " 
[J. H. W right 1991 s. 668].

103 Zalążki teologicznego nam ysłu nad nauką spotykam y na przykład u J. Ladriere'a 
[1972],
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zanie, że chrześcijanin nie m a powodu do zajm ow ania postaw y antyinte- 
lektualnej oraz do nieufności względem  nauki, skoro to Bóg właśnie jest 
ostatecznym  źródłem  wszelkiej wiedzy i mądrości. Rozdwojenie na świa
dom ość re lig ijną  i naukow ą je st na d łuższą  m etę nie do utrzym ania, 
chociażby dlatego, że człow iek w ierzący w yznaje w credo  Boga jako 
stw orzyciela nieba i ziemi, czyli całego, a więc także opisywanego przez 
naukę św iata.

Techniczna działalność człow ieka nie tylko przekształca geograficzne 
i eko logiczne środow isko, lecz w yw iera coraz w iększy wpływ na rozu
m ienie p rzez ludzi sam ych siebie i o taczającego  ich św iata. Rozwój 
techniki i techniczno-ilościowego podejścia do św iata rodzi wiele nowych 
pytań. P rzy znajdyw aniu  na nie odpow iedzi rów nież teologia powinna 
m ieć swój w kład. P rzykładow o, jak  interpretow ać dziś biblijne „czyńcie 
sobie ziem ię poddaną”? Czy w olno traktow ać przyrodę jako  materię 
pozosta jącą  w sw obodnej dyspozycji człow ieka, k tó rą  należy opanowy
wać za pom ocą środków  dostarczanych przez rozw ój nauki i techniki? 
T eologia nauki pow inna także pom óc w rozum ieniu  zw iązanej z nauką 
techniki, k tórej coraz w iększe m ożliw ości (na przykład  transplantacja 
organów  lub techniki genetyczne) rodzą lęk u w ielu ludzi.

Teolog, zajm ując się nauką, pow inien się jednak , jak  to podkreślano, 
strzec dwu rzeczy: m ieszania porządków  poznania oraz uproszczonego 
ich separow ania. Do m ieszania porządków  dochodzi w ów czas, kiedy 
teolog nie respektuje dokonanego w średniow ieczu ostrego przeciw sta
w ienia racji płynących z wiary (jides) i rozum u (ratio) i zapomina, że do 
Boga nie dochodzi się m yślą czysto racjonalną (por. 1 K or 2, 6-16) i że 
nie m ożna Go traktować jako łatwe w yjaśnienie niezrozum iałych zjawisk 
(anom alii) w św iecie przyrody. C zęstsze je s t jednak  drugie niebezpie
czeństw o: sloganow e „załatw ian ie” sprzeczności m iędzy w iarą i nauką 
za pom ocą postaw y m etodologicznego izolacjonizm u. Pow iada się wów
czas na przykład, że nauka odpow iada na pytania „jak”, a filozofia i teo
logia na pytania „dlaczego”, że obie dyscypliny posługują się całkowicie 
różnym i językam i i obrazam i św iata, że dzia ła ją  na całkow icie odm ien
nych płaszczyznach  poznaw czych104, że w najlepszym  w ypadku chodzi
o kom plem entarne drogi do praw dy itd.

104 „Myśl katolicka na temat stwarzania w imię wolności badań ani nie deprecjonuje, 
ani nie »ubóstw ia« nauki, jest po prostu zupełnie inną in terpretacją św iata i człow ieka” 
[K. K loskow ski 1994 s. 129].
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Pogląd, że punkty  w idzenia teologii i nauki różn ią  się m iędzy sobą, 
nie może więc prow adzić do teorii dwu praw d lub relatyw izm u poznaw 
czego. R ozgraniczanie kom petencji nie m oże się kończyć uchyleniem  
krytycyzmu, izolacjonizm em  lub w skrajnym wypadku fideizmem. W  teo
logii obow iązują te sam e rygory racjonalnego  m yślen ia co w nauce, 
wyjąwszy przesłanki czerpane z O bjaw ienia; chodzi o podobne schem aty 
poznawcze, w spólne każdej poznaw czej działalności człow ieka. M yślenie 
krytyczne jest pożądane w każdej dziedzinie i nie ma powodu, by rozum 
i logika pełniły  w relig ii lub w ierze zupełnie inne funkcje. Pew ności 
z posiadania praw dy nie m usi tow arzyszyć obaw a przed poddaniem  je j 
krytycznem u osądow i ro zu m u 105, a istn iejących  dem arkacji nie w olno 
z zasady używ ać do im m unizacji106, stw arzającej w ierzącem u specjalne 
przyw ileje w dziedzinie poznania.

Teologia nauki musi w ięc unikać zarówno łatw ego racjonalizm u i bał
wochwalczego scjentyzm u, jak  i skrajnie krytycznej (fideistycznej) posta
wy wobec nauki. W yrazem  fideistycznego scjentyzm u je st bezkrytyczne 
i globalne akceptow anie faktu obecności nauki w je j obecnym  kształcie 
w kulturze. W obec kulturow ej i poznaw czej deprecjacji w artości nauki 
(poznania naukow ego), ja k ą  m ożna niekiedy spotykać, zadanie teo log ii 
(nauki) może po legać m iędzy innym i na obronie racjonalności i ob iek
tywności praw dy nau k o w ej107. N ie je s t to łatw e, gdyż ze w zględu na 
stopień specja lizacji i teoretyczne skom plikow anie w spółczesna nauka 
stała się po prostu w znacznych partiach nie tylko dla teologów niezrozu
miała. Być m oże teolog nie dośw iadcza dziś rozdarcia m iędzy w łasną 
tradycją re lig ijną  i naukow ym  obrazem  św iata, gdyż go po prostu  nie 
rozumie, a nie rozum iejąc, nie dostrzega potrzeby przysw ojenia go sobie 
i uzgodnienia z własnym -  religijnym i teologicznym -  w idzeniem  świata 
i człow ieka.

H. Albert [1995/1996 s. 55] określa takie postępow anie m ianem łagodnej schizo
frenii.

106 Strategia im m unizacyjna jes t obecna na przykład w program ie dem itologi- 
zacji R. B ultm anna, separującym  ściśle naukę i w iarę tak, by nie mogły sobie zagrażać.

107 „Religia i nauka pozostają w bliskim związku, a najważniejszym  zadaniem  chrześ
cijaństwa jest popieranie i ożyw ianie racjonalnego m yślenia. K luczow a idea ch rześcijań
stwa to koncepcja porządku i praw a w prow adzonych przez Boga S tw órcę” [L. W olpert 
1996 s. 63],
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* * *

W  rozw iązyw aniu  om aw ianych problem ów  trudno osiągnąć kom fort 
intelektualny. Należy się zgodzić z tym, że religia, teologia i nauka także 
w przyszłości pozostaną w najlepszym  wypadku w stanie chwiejnej rów
now agi. T rudno tu liczyć na in terdyscyplinarną syntezę w postaci ogól
nej, co więcej, raz na zawsze i powszechnie przyjętej wizji świata, będą
cej w spólnym  dziełem  nauki, filozofii, teologii i religii, jak  w to wierzył 
Teilhard de Chardin. Z  drugiej strony, ani religia nie może bagatelizować 
konflik tu  m iędzy w iarą re lig ijną  i nauką, ani nauka nie może z góry 
zakładać, że musi między nimi zachodzić istotna sprzeczność. Nawet jeśli 
nie m a rzeczyw istego konfliktu m iędzy poznaniem  przez w iarę i pozna
niem naukowym , zachodzi on w świadomości uczonego, dostrzegającego, 
że w yniki jego  badań pozostają w niezgodzie z oficjalnym  stanowiskiem 
K ościoła, proponującym  w łasny, zunifikow any obraz św iata. W  umyśle 
naukow ca zaw sze będzie zachodziło napięcie w yw ołane faktem , że dzia
łalność naukow a każe mu postępować ściśle racjonalnie, gdy tymczasem 
to, co w religii istotne, wym yka się naukowym procedurom racjonalizują
cym [J. J. C. Sm art 1972], Nie należy w ięc zbytnio upraszczać sprawy 
pow iedzeniem , że m iędzy nauką i chrześcijaństw em  nie było nigdy istot
niejszych sprzeczności, że nie ma ich obecnie lub nie będzie w przy
szłości. N ależy przyznać, że chrześcijaństw o rzeczyw iście w ym aga po
św ięcenia ze strony rozum u (sacrificium  intellectus).

Z natury rzeczy pozostaje konflik t m iędzy przyrodzonym  rozumem, 
dążącym  do autonom ii, którem u dostępne są tylko praw dy hipotetyczne, 
a nadprzyrodzoną wiarą, odw ołującą się do heterogenicznych ponadczaso
wych praw d objaw ionych. To, że w iedza naukow a je st hipotetyczna, 
tylko pozornie osłab ia konflik t, czyniąc m iejsce d la  w iary religijnej. 
Teolog m usi um ieć uporać się z tym, co A. P lantinga [1994 s. 268] 
nazywa odwiecznym  naturalizm em  nauki {perennial naturalism), z poglą
dem stanow iącym  w spółczesną ortodoksję naukow ą, że nie ma Boga, 
a ludzie są tylko m ało w ażnym  fragm entem  gigantycznej kosm icznej 
m achiny, funkcjonującej n iezależn ie od ludzkich  nadziei i aspiracji, po
trzeb i pragnień  oraz w rażliw ości na dobro i zło. N auka jest ze swej 
natury to ta litarna i zaborcza w swych roszczeniach poznaw czych108.

108 N a obecność w nauce pierw iastka dem iurgicznego w postaci przekonania o nie
ograniczonych m ożliw ościach nauki, które są m ożliw ościam i sam ego rozum u ludzkiego, 
zw raca uw agę S. Sarnow ski [1995 s. 49].
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P ostaw a natu ra listyczna u naukow ców  je s t na gruncie prow adzonych 
badań uzasadniona: naukow iec m a do czynienia tylko z p rzy ro d ą109. 
Źle zaczyna się dziać w ów czas, kiedy przechodzi on do n ieuzasadnione
go ekstrapolow ania w yników  sw ych badań, w ypow iadając się o całej 
rzeczyw istości w e w szystkich  je j w ym iarach, tw ierdząc, że istnieje to 
tylko, co daje się badać m etodam i naukow ym i. Postaw a naturalistyczna 
jest rów nież w łaściw a m yślicielom  chrześcijańsk im , kiedy uw ażają, że 
nauka nie m a nic do pow iedzenia na tem at Boga, gdyż ogranicza się do 
w yjaśniania św iata przyrody [A. P lan tinga 1994 s. 272].

Teologia, podobnie jak  klasycznie rozum iana nauka, zm ierza do praw 
dy. Zarów no chrześcijaństw o, buduje n a  określonych zdarzeniach h isto 
rycznych (narodzinach, śm ierci, zm artw ychw staniu i nauczaniu C hrystu
sa), jak  i teo log ia , w ypow iadająca się w św ietle w iary o św iecie, są 
zainteresow ane praw dziw ością sw ych tw ierdzeń , m ogą się w ięc zderzać 
epistem ologicznie z naukam i przyrodniczym i, które roszczą sobie praw o 
do praw dziw ościow ego -  n iekiedy w yłącznego -  w ypow iadania się
0 św iecie110. Potencjalnym  źródłem  konflik tu  są odpow iedzi na odw ie
czne pytania o sens istnienia człow ieka i w szechświata, naturę życia, po
czątek kosm osu, p roblem  (poli- lub m ono-) genezy człow ieka. W iększa 
wrażliwość chrześcijaństw a na krytykę ze strony nauki w iąże się z jego 
antropocentryzm em , to znaczy dotyczy sposobu rozum ienia człow ieka 
[N. Sm art 1973 s. 163].

W  szczególnej sytuacji g łoszenia Ew angelii w św iecie w spółczesnym  
nasuwają się w kontekście dyskusji nad relacją teologii i nauk przyrodni
czych następujące uwagi:

(1) W  dziejach m isji chrześcijańskiej obecne są dwie zasadnicze stra
tegie, które określam  upraszczająco  ew angelizow aniem  „bogatych”
1 ew angelizow aniem  „ubogich” . W  pierw szym  w ypadku (przykładem  są 
misje jezuickie w Chinach) traktow ano nauki oraz zakładanie katolickich

109 W w ypadku naturalizm u nauki m oże chodzić o sprawy w erbalne, jeżeli nauka 
zostaje zdefiniowana jako em piryczna i eksperym entalna charakterystyka wyłącznie świata 
przyrody.

110 „R eligia musi kłaść nacisk na praw dziw ość tego, co głosi. Chociaż powiedzenie: 
»prawda was w yzw oli« nie znajduje się na d rzw iach każdego laboratorium  naukowego, 
byłoby jednak dobrze, gdyby um ieścić je  na każdym  kościele i na początku każdego 
kazania; jeśli bow iem  religią nie jest praw dziw a, nie może dostarczać autentycznych 
sposobów  przezw yciężania ludzkiej przygodności” [L. O eing-H anhoff (głos w dyskusji), 
w: W . O elm iiller 1984 s. 162]. N a tem at problem u praw dy w dialogu teologii z naukami 
przyrodniczym i pisze H. D em bow ski [1992],



2 5 4 ZROZUMIEĆ ŚW IAT WSPÓŁCZESNY

szkól i uniw ersytetów  jako ważny (niem al pierw szorzędny) wkład w mi
syjne dzieło  K ościo ła (stadium  preew angelizacji), m iędzy innym i dla 
kształcen ia kleru tubylczego i przygotow ania in teligencji katolickiej, od 
której głów nie zależą dalsze losy danego kraju i w nim  religii. Od sa
m ych początków  chrześcijaństw a, kiedy dialog ze starożytną m yślą filo
zoficzną i naukow ą podjęli O jcow ie K ościoła, papieże, duchowieństwo 
i zakony traktow ały upraw ianie nauki jako form ę służby Bożej i wypeł
nienie isto tnych zadań K ościoła. W  drugim  w ypadku zajm ow ano się 
bezpośrednio  głoszeniem  Ew angelii ubogim  w arstw om  społeczeństwa 
(misje franciszkańskie), chociaż i tutaj nigdy nie pom ijano sprawy eduka
cji relig ijnej i in telektualnej. O ba sposoby postępow ania (nie są  one 
rozłączne) miały swoje sukcesy oraz klęski i trudno jednoznacznie, nieza
leżnie od konkretnych warunków, stwierdzić, który z nich jest dla chrześ
cijaństw a w ażniejszy.

(2) W  obliczu trw ającej ekspansji nauk przyrodniczych i techniki na 
wszystkie obszary ludzkiego życia oraz celem coraz lepszego wypełniania 
swej m isji w świecie K ościół katolicki musi zabiegać o solidną edukację 
intelektualną we własnych szeregach oraz popierać wszechstronnie rozwój 
nauki przez zakładanie w yższych uczelni i uniw ersytetów  katolickich 
z wydziałami teologicznym i, podejm ującym i aktualne problem y powstają
ce na styku teologii i nauk przyrodniczych. P raktycznie poszczególne 
dyscypliny teologiczne często w ykorzystyw ały interdyscyplinarnie bada
nia i wyniki nauk szczegółowych, jak  historii, językoznaw stw a, etnologii, 
psychologii, socjo logii, rów nież filozofii [H. Kiing, D. Trący 1989]. 
W  krajach T rzeciego Św iata zadaniem  K ościo ła i teologii je s t pokazać, 
w jak i sposób efektyw nie w ykorzystyw ać w spółczesne osiągnięcia nauki 
i techniki dla duchow ego i m aterialnego dobra tych krajów  tak, by upra
w ianie nauki „zachodniej” nie stało się kolejną, subtelną form ą kolonia
lizm u.

T eoretycznie w szystko niby jest w porządku, gdyż -  jak  można było 
się przekonać -  oficjalne enuncjacje K ościoła w yraźnie podkreślają waż
ność zadań edukacyjnych. P raktycznie zain teresow anie naukam i przy
rodniczym i znajduje mały w yraz w kształceniu duchow ieństw a, w dusz
pasterstw ie i w publikacjach teologicznych. W  przygotow aniu  kleru do 
przyszłych  zadań duszpasterskich coraz m niejszy nacisk  kładzie się na 
m om enty intelektualne, sprow adzając rolę księdza do roli technika, a nie 
m istrza życia duchow ego. R ów nież w ładze kościelne (ordynariusze die
cezji, przełożeni zakonni) wysyłają coraz mniej młodych księży na dalsze 
studia, a jeśli nawet chcą to czynić, spotykają się z oporem lub po prostu
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z brakiem odpowiednich kandydatów. Szeregów duchowieństwa od dawna 
nie zasilają m asow o ludzie najbardziej zdolni i in te ligen tn i, gdyż ci 
w ybierają bardziej atrakcyjne zaw ody i różne form y biznesu.

D obrze te fakty m ieć w pam ięci, gdy zacznie się narzekać na brak 
dostatecznego dialogu m iędzy teo log ią a naukam i przyrodniczym i. Jego 
kształt zależy w znacznej m ierze rów nież od m odelu edukacji sem inaryj
n e j111, która n iew iele m iejsca pozostaw ia dla nauk szczegó łow ych112 
(podobnie jak  religia i teologia są nieobecne na studiach przyrodniczych). 
Nic dziwnego, że coraz mniej teologów  potrafi dialog taki kom petentnie 
prow adzić113.

Można nadto mieć wątpliwości, czy rzeczyw iście sem inarium  duchow 
ne jest m iejscem , gdzie powinno się szczególnie pielęgnow ać nauki przy
rodnicze. S em inarzysta pow inien być pod tym  w zględem  odpow iednio 
przygotow any przez szkołę śred n ią114. D obrze byłoby natom iast, gdyby 
nauki te znał sem inaryjny w ykładow ca filozofii i teologii i w ykorzysty
wał je w swoim nauczaniu przy poruszaniu takich aktualnych problemów, 
jak na przykład rysująca się perspektyw a klonow ania ludzi, zagadnienia 
zw iązane z teo rią  w ielk iego w ybuchu i ucieczką galak tyk  lub chaoso- 
logii, kiedy pow staje w rażenie docieran ia  do ostatecznej tajem nicy 
wszechśw iata.

Nie chodzi o to, by każdy teolog znał szczegółowo nauki przyrodnicze 
i w spółczesną teorię nauki, chociaż m ożna oczekiw ać, że będzie ogólnie

111 Perypetie zw iązane z pow staniem  polskiego ratio  studiorum  dla sem inariów  du
chownych są przykładem  w ątpliw ości, jak ie  rodzi m odel w łaściw ej edukacji przyszłego 
duszpasterza.

112 Uczę od trzydziestu niem al lat kleryków  w sem inariach duchow nych filozofii 
i stw ierdzam , że coraz m niej m iejsca przypada na przedm ioty filozoficzne, wykładane 
zresztą na coraz mniej ambitnym poziomie, w coraz bardziej wypełnionym  innymi „pilny
mi” przedmiotami planie studiów. Tym bardziej nie będzie tam m iejsca dla nauk przyrod
niczych i kosmologii, a gdyby nawet się znalazło, nie miałby ich kto uczyć. Wiem z auto
psji, że sytuacja na przykład w sem inariach duchow nych USA nie jest lepsza [M. Lam b 
1990; P. W ilkies 1990],

113 N iew iele zm ienia fakt, że jakiś teolog napisze kolejny błyskotliw y esej na temat 
relacji wiary, teologii i nauk przyrodniczych. „W  obecnym systemie kształcenia przyszłych 
duchownych w ciąż jeszcze polem iki z herezjam i z pierw szych w ieków  chrześcijaństw a 
zajmują więcej miejsca niż przygotowanie intelektualne do pracy duszpasterskiej w świecie 
kształtow anym  przez nauki przyrodnicze” [M. H eller 1988 s. 97 n.].

1,4 Co m ożna zrobić z kandydatem  na księdza, który w Polsce ma często m aturę ze 
szkoły technicznej (gastronom icznej, budow lanej, w łókienniczej itp.), a więc pozbawiony 
jest głębszej edukacji hum anistycznej, jak ą  daw ały kiedyś na przykład tak zw ane niższe 
sem inaria?
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rozum iał, co dzieje się w nauce, i potrafił w razie potrzeby pom óc tym, 
k tórych w iara napotyka na trudności ze strony rozw ijających się nauk 
przyrodniczych. C zyż nie je s t to paradoksalne, że w czasach, gdy nauki 
przyrodnicze kształtu ją  tak decydująco ludzkie m yślenie, niewielu teolo
gów in teresuje się nim i jako  fo rm ą duszpasterstw a115? Czy rów nież tu
taj nie k ry ją  się źród ła frustracji duszpasterzy  działających na przykład 
w środow iskach inteligenckich? Entuzjaści m etodologicznie zreflektow a
nego w ykorzystyw ania nauk przyrodniczych  przez teologię stw ierdzają 
z żalem fakt zacofania m yślowego i ociężałości w akceptowaniu nowości 
u znacznej części w pływowych teologów chrześcijańskich i ludzi związa
nych z adm inistracją kościelną. M. H eller [1996 s. 15] uw aża, że teolo
gia chrześcijańska pozostaje nadal zrośn ię ta  z archaicznym  (opartym  na 
Arystotelesie) obrazem  świata, podczas gdy „m echanistyczny obraz świa
ta  raczej pow ierzchow nie przeniknął do teologii chrześcijańskiej, nato
m iast w yw arł n iew ątpliw e piętno na popularnych w yobrażeniach religij
nych” .

(3) T radycyjnie m iejscem  spotkania różnych nauk były uniwersytety, 
dopóki je  rów nież nie zala ła  fala specja lizacji. U niw ersytety katolickie 
nadal m ogą i pow inny odgryw ać w ażną rolę przy spotkaniu teologii 
z naukam i przyrodniczym i, inicjując i w spierając dyskusje nad aktualny
mi problem am i z pogran icza w iary, relig ii, teologii i n au k i116. Ludzie 
w ierzący ponoszą koszta  u trzym ania uniw ersytetów  katolickich, mają 
więc praw o oczekiw ać od nich rozw iązyw ania problem ów , jak ie niesie 
z sobą życie i rozw ój nauki. Interdyscyplinarne dyskusje m ogą się rów
nież okazać pożyteczne dla samej teologii, podsuwając na przykład aktu
alne tem aty i dając okazję do now ych przem yśleń . N iestety, widać, jak 
un iw ersytety  katolickie tracą stopniow o swój chrześcijański wymiar, 
a tym  sam ym  i poniekąd rację bycia.

115 Zarysowana sytuacja jest również przedmiotem troski Jana Pawła II, który w liście 
do G. Coyne'a w yraża żal, że w przeszłości teolodzy jako  grupa uczynili tak m ało dla 
zrozum ienia znaczenia odkryć naukow ych [R. J. Russell, W. R. Stoeger, G. V. Coyne 
1988].

116 „U niw ersytet katolicki jest także tym środow iskiem  ludzkim , gdzie wiara, nauka
i filozofia, ośw iecając się wzajem nie i łącząc się w jednym  podstaw ow ym  natchnieniu, 
w przeżywaniu tej samej odpowiedzialności, w świadomości tej samej misji, powinny móc 
się przyczynić do stworzenia wielkich planów działania, jakiego wymaga dzisiejsza sytua
cja K ościoła i św iata” [J. Ladriere 1978 s. 71],



Mircei Eliadego 
fenomenologia religii

Mimo bogatej literatury na tem at M ircei E liadego niełatwo jest zakla
syfikować jego  poglądy oraz tw órczość lite racką  i naukow ą, gdyż nie 
m ieszczą się one w tradycyjnych podziałach . D obrym  w prow adzeniem  
w świat m yśli E liadego są jego  w łasne w y p o w ied z i1 o raz pam iętniki .

W  sw ym  długim  i bogatym  życiu M. E liade był dziennikarzem , po- 
w ieściopisarzem , dyplom atą, nauczycielem  akadem ickim  oraz m istrzem  
inspirującym  uczniów . D uża erudycja pozw oliła mu sw obodnie p rzekra
czać przyjęte w nauce granice i prow adzić badan ia  in terdyscyplinarne. 
P isał pow ieści fan tastyczne, zajm ow ał się h is to rią  relig ii (re lig ioznaw 
stwem), religiam i archaicznym i i w schodnim i, alchem ią, szam anizm em  
i jogą  oraz p rak tyczną odnow ą kultury zachodn iej3. P isa ł krótkie eseje 
i obszerne m onografie. Posiadł wiele darów ducha: szlachetność i subtel
ność myśli, inteligencję, niezaspokojoną ciekawość, ogrom ną pracowitość 
i dobrą pam ięć. U m iejętność w czuw ania się oraz rozległość i dogłębność 
ujęć spraw iły, że w sw ych pracach sw obodnie poruszał się „w czasie 
i w p rzestrzen i”, staw iając -  często  kontrow ersyjne -  tezy w sposób 
ujaw niający now e i n ieprzew idziane horyzonty . W łoskiego uczy się, by 
w oryginale czytać teksty G. Papiniego, angielskiego -  dla lektury k sią 
żek J. G. Frazera. O panow uje także hebrajski i perski. Z rów ną sw obodą 
pisze w trzech językach: rum uńskim , francuskim  i angielskim . Czuje się 
w równej m ierze R um unem , H indusem , F rancuzem  i A m erykaninem .

1 Próba labiryntu. R ozm ow y z C laude-H enri R ocquetem , tł. poi. K rzysztof Środa, 
W arszawa 1992.

2 Pamiętniki, tł. poi. Ireneusz Kania, t. 1: Zapowiedź równonocy (1907-1937), Kraków 
1989; t. 2: Św iętojańskie żniwo (1937-1960), Kraków 1991.

3 Kowale i alchemicy, tł. poi. Andrzej Leder, W arszawa 1993; Okultyzm, czary i mody 
kulturow e, tł. poi. Ireneusz Kania, Kraków 1992.
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Znaw cy i krytycy bogatej spuścizny pisarskiej E liadego (cenionej 
także za je j w artość literacką) w skazują nie tylko na różne style i w ar
stw y znaczeniow e, lecz także na zbieżność i dopełnianie się wątków 
literackich, filozoficznych i religioznawczych. Eliade z łatw ością przerzu
ca się z jednej dziedziny (literatury  pięknej, religioznaw stw a, etnologii, 
filo log ii, ku ltu ro logii) lub perspektyw y badaw czej (historycznej, porów 
nawczej i fenom enologicznej, psychologicznej i socjologicznej, filozoficz
nej i teologicznej, opisowej i norm atywnej) do drugiej, z jednego obszaru 
geograficznego w inny, z jednej epoki historycznej w zupełnie inny czas.

W pływ na E liadego w yw arła m iędzy innym i tradycja prawosławna, 
z której wyrósł. U rzeczony był rum uńską kulturą chłopską oraz egzysten- 
cjalizmem rumuńskiej elity intelektualnej lat trzydziestych (między innymi 
jego nauczyciela filozofii i logiki Nae Ionescu). Decydujące znaczenie dla 
działalności naukow ej m iała odbyta w m łodości trzyletnia prawie podróż 
do Indii i zw iązane z n ią  przeżycia (fascynacja Orientem ). W śród swych 
wzorów w ym ienia Eliade Leonarda da Vinci i J. W. von Goethego, filo
zofów Erazma z Rotterdam u, F. Nietzschego i A. Schopenhauera, history
ka sztuki J. B urckhardta oraz badaczy religii J. G. Frazera, A. Langa, 
L. Levy-Bruhla, F. M. M ullera oraz W. F. O tto i R. O tto. Dumny z kul
tury zachodniej, będzie ją  oskarżał o prowincjalizm, uniwersalizację włas
nych idei i w artości oraz o chęć dom inacji nad innym i kulturam i.

Urodzony 9 m arca 1907 roku w B ukareszcie. S tudia podejm uje naj
pierw  na w ydziale filozofii i literatury uniw ersytetu  bukareszteńskiego, 
a po prom ocji -  na uniw ersytecie w K alkucie (1928-1932). M ieszka we 
wspólnocie joginów  w him alajskim  aśramie. Fascynacja Indiami i ogólnie 
W schodem  odegra ła  zasadniczą rolę w dalszej tw órczości Eliadego. Po 
obronie pracy doktorskiej w 1933 roku na uniw ersytecie w Bukareszcie 
zostaje tam że asystentem  u Nae Ionescu. Prowadzi ożyw ioną działalność 
naukow ą, pub licystyczną i literacką. M ianow any w 1940 roku attache 
kulturalnym  w Londynie, a potem  w L izbonie, osied la się po drugiej 
w ojnie św iatow ej w Paryżu (1945-1955). Prow adzi, jak  później napisze, 
trudne i nieustabilizow ane życie em igranta politycznego. W latach 1947- 
-1948 w Ecole des Hautes Etudes wygłasza prelekcje o strukturze sacrum  
i m itu. W  1956 roku w yjeżdża do Stanów  Zjednoczonych, by przejąć 
w Chicago w 1957 roku -  po Joachim ie W achu -  katedrę historii religii, 
k tó rą  kieruje aż do swej śm ierci. C hociaż nie zam ierzał tw orzyć żadnej 
szkoły, zgrom adził w okół siebie w ielu  uczniów  z Europy, obu Ameryk 
i Azji.
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Zdaniem  J. M. K itagaw y [1987] trzy czynniki złożyły się na sukces 
E liadego po przy jeździe do USA: po pierw sze, za łożenie w 1961 roku 
nowego m iędzynarodow ego czasopism a „H istory o f  R elig ions” ; po d ru
gie, Eliade stał się aktywnym  uczestnikiem  spotkań A m erican Society for 
the Study of Religion, założonego w Chicago w 1958 roku, co um ożliw i
ło mu naw iązanie kontaktów  z w ielom a am erykańskim i religioznawcam i; 
po trzecie, we w cześniejszych badaniach E liadego przew ażał aspekt sys
tem atyczny, odtąd g łów ną rolę w ustaleniu  m anifestacji sacrum  w dzie
jach odgryw a podejście historyczne.

O statnim  dziełem  M. E liadego, poniekąd dziełem  życia, była m onu
mentalna, 16-tomowa encyklopedia4. Eliade był je j głów nym  redaktorem . 
Jak sam stw ierdza, pom yślał ją  -  potw ierdza to pobieżne naw et zaznajo
mienie się z tekstem  -  nie jako  kolejny słow nik  relig ioznaw czy , lecz 
właśnie jako encyklopedyczne przedstaw ienie najważniejszych idei i w ie
rzeń religijnych, obrzędów  i m itów, sym boli i osób, które odegrały zna
czącą rolę w religijnej historii ludzkości, od paleolitu do czasów najnow 
szych.

Nie ulega w ątpliw ości, że E liade -  m im o istn iejących  w tej m aterii 
dyskusji -  chciał uchodzić przede w szystkim  za religioznaw cę, historyka 
idei relig ijnych i badacza śladów  sacrum  i obecności „ducha” na całym  
świecie i we w szystk ich  fragm entach jego  dziejów 5. Z w ykł tw ierdzić, 
że najw iększym  osiągnięciem  XX w ieku nie są ani odkrycia  naukow e, 
ani rewolucyjne przem iany społeczne, lecz pow tórne odkrycie podstaw o
wego znaczenia sacrum  d la  ludzkiego  życia. P rześw iadczony  o w łasnej 
m isji, zajm ow ał się odczytyw aniem  ukrytego sensu przesłan ia kosm osu 
do człow ieka6. Był przekonany, że badania nad re lig ią  m ają  do odegra
nia w ażną rolę w kulturze w spółczesnej. Nie tylko d latego że zrozum ie
nie egzotycznych i archaicznych  relig ii m oże się p rzyczynić do d ialogu 
między kulturam i. C hodziło  m u o coś w ięcej: h isto ria  relig ii m oże do 
starczyć głębokiej w iedzy o człowieku, na gruncie której będzie się mógł 
rozw ijać now y hum anizm  na skalę ogólnośw iatow ą.

W yjątkow e znaczenie E liadego d la badań nad re lig ią  podkreśla ją  nie 
tylko jego w ielb iciele , lecz rów nież krytycy. Nie przeprow adzał (w do 

4 The Encyclopedia o f  Relig ion , New Y ork-L ondon  1987.

5 M. E liade, Ioan P. C ouliano, Słow nik religii, tł. poi. A gnieszka K uryś, W arszaw a 
1994.

6 Sacrum, m it, historia. W ybór esejów, tł. poi. Anna Tatarkiew icz, W arszaw a (1970) 
1974.
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słow nym  sensie) badań terenow ych, posiadł jednak  im ponującą wiedzę 
szczegółow ą, upraw niającą do p isan ia o w szystkich niem al religiach 
św iata. A utor szczegółow ych m onografii na tem at jog i , religii australij
sk ich8 i szam anizm u9, historyk religii, fenom enolog religii i filozof her- 
m eneuta, w ypow iadał się także na tem aty religijne w swych licznych -  
p isanych po rum uńsku i francusku -  pow ieściach.

Przez przyjęcie kategorii „nastaw ienia relig ijnego”, w łaściwej religio
znawcom  W schodu, nadał swym pracom  oryginalne zabarwienie, co każe 
go um ieścić w fenom enologicznej tradycji religioznawstwa europejskiego. 
Należy, obok G. D um ezila, C. Levi-S traussa, R. Panikkara, R. Pettazzo- 
niego, W. Schm idta, G. W idengrena, R. C. Zaehnera, do najw ybitniej
szych historyków  relig ii po drugiej w ojnie św iatow ej, nie tylko dlatego 
że w zbogacił religioznawstw o szeregiem  nowych term inów i pojęć (homo 
relig iosus, hom o sym bolicus, re lig ią archaiczna i kosm iczna, hierofania, 
archetyp, kosm iczna lina, sym bolika „środka”, axis m undi, coincidentia  
oppositorum , nostalg ia za rajem ) i w ycisnął swymi badaniam i piętno na 
współczesnym  rozum ieniu sacrum, m itu i symbolu, ale przede wszystkim 
d la tego  że jako  ginący typ w szechstronnego religioznaw cy, w rodzaju 
w ybitnych dziew iętnastow iecznych w izjonerów  religii, łączył um iejętnie 
badania specja listyczne ze śm iałą, uogóln ia jącą syntezą, wybiegającą 
daleko poza sam e dane em piryczne.

Z religioznawstw em  współczesnym  stało się niestety to, co z wieloma 
innym i naukami: rozpadło się na specjalistyczne dyscypliny. Nowe, wys
pecjalizow ane sposoby badania religii sprawiły, że wielu religioznawców 
stało się dobrym i fachowcam i tylko w jednej dziedzinie -  orientalistami, 
filologam i klasycznym i, etnologam i, antropologami, kulturologami, socjo
logam i i psychologam i relig ii. R elig ioznaw stw o jako takie (ogólne), 
w sensie odrębnej, autonom icznej, opisującej i w yjaśniającej całość zja
w isk religijnych dziedziny, przestało w łaściw ie istnieć. Dlatego dysponu
jem y dzisiaj w praw dzie znacznie lepszą  inform acją szczegółow ą, ogro
m em  danych em pirycznych na tem at poszczególnych religii, brak nato
m iast w cześniejszych prac porów naw czych i syntetycznych, które usiło
w ałyby dać całościow e zrozum ienie religii.

7 Joga. N ieśm iertelność i w olność, tł. poi. Bolesław  Baranowski, W arszaw a 1984; 
Patańdżali i joga , opracow anie Jerzy Prokopiuk, W arszaw a 1994.

8 A ustralian  Religions. A n  ln troduction , London 1973.
9 Szam anizm  i archaiczne techniki ekstazy, przełożył i wstępem opatrzył K rzysztof 

K ocjan, W arszaw a 1994.
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Inaczej w w ypadku E liadego. Jego podejście do relig ii w iąże się tak 
mocno z jego  osobow ością i biografią, że naśladow nictw o jest niem ożli
we. Ten typ badania -  pokazu ją to przykłady innych fenom enologów  
religii -  um iera ze swym  twórcą. K ażda z religioznaw czych prac E liade
go jest świadectw em  ogrom nego w ysiłku intelektualnego, zarówno w re
spektowaniu konkretu, jak  i w próbie całościow ego ujęcia religii. S tw o
rzył własny, niepowtarzalny styl i język, pełen m etafor i symboli, według 
niego jedynie m ożliw y sposób m ów ienia i p isan ia o sacrum . C eniąc 
bardziej błysk intuicji i twórcze skojarzenia, n iew ielką wagę przypisyw ał 
m etodologicznym  rygorom  sw ych prac. Ich bogaty m ateriał em piryczny 
spełnia głów nie rolę ilustracy jną i przykładow ą. S ilny holizm  i kontek- 
stualizm w yw odów  E liadego spraw ia, że dyskusja nad poszczególnym i 
jego tezami w ym aga dobrej znajom ości dziejów  relig ii i je j ca łościow e
go, egzystencjalnego znaczenia d la  człow ieka. N ie m ożna charak teryzo
wać lub krytykow ać jak iegoko lw iek  fragm entu system u E liadego bez 
poruszenia lub naruszen ia całej jego  struktury [J. M. K itagaw a 1987]. 
Ew entualna krytyka jego  poglądów  m usi uw zględniać ca łą  jego  tw ór
czość, ogólną koncepcję relig ii i sposób rozum ienia badań nad relig ią.

C harakterystyczne dla podejścia  E liadego są następujące założenia:
(1) praktyczna intencja odnow ienia zdesakralizowanego świata zachodnie
go przez um ożliw ienie mu spotkania z religiam i archaicznym i i w schod
nimi oraz w łaściw ym  im w idzeniem  św iata; (2) n ieredukcyjne trak tow a
nie zjaw isk relig ijnych; (3) opozycja m iędzy sacrum  i profanum , poza- 
czasowym kosm osem  i ludzką h istorią , stałym  „ośrodkiem  św iata” 
i zm ienną jego  peryferią; (4) akcentow anie znaczenia czasów  archaicz
nych i archaicznej ontologii, kryjącej się za w szystkim i zjaw iskam i re li
gijnymi, oraz człow ieka archaicznego jako m odelu człow ieka religijnego 
po prostu; (5) p rzekonanie o istn ien iu  podstaw ow ych, ponadczasow ych 
struktur relig ijnych (archetypów ), m anifestu jących się w postaci hierofa- 
nii, symboliki, m itów  i obrzędów , poprzez które człow iek kontaktuje się 
z sacrum, oraz historyczno-porów naw cze i fenom enologiczne poszukiw a
nie m anifestacji sacrum  w różnych tradycjach  religijnych.

Ustalenie teoretycznej pozycji E liadego utrudnia fakt, że nie poświęcił 
on zbyt w iele uwagi system atycznem u w yłożeniu sw ych teoretycznych 
koncepcji, chociaż poczynił na ten tem at szereg spostrzeżeń10.

10 Patterns in Comparative Religion, London-N ew  York 1958 (przekład Traite d'his- 
toire des religions, Paris 1949); Szam anizm  i archaiczne techniki ekstazy'. The Quest. 
H istory and M eaning in R eligion, C h icago-L ondon  1969.



2 6 2 ZROZUMIEĆ ŚW IAT WSPÓŁCZESNY

Badania nad religią (religioznawstwo), które Eliade zgodnie z termino
logią anglosaską nazyw a h istorią religii (history o f  religions), m ają dwa 
wymiary: h istoryczny i system atyczny. Przez całe życie pozostał wiemy 
podstaw ow em u przekonaniu  o zasadniczej jedności w szystkich zjawisk 
religijnych. Przyjm ow ał, że w badaniach system atycznych i historycznych 
ważny jest każdy przejaw  sacrum: obrzęd, mit, w ierzenie, każde bóstwo 
odzw ierciedla dośw iadczenia sacrum , a więc pojęcia bytu, znaczenia 
i prawdy.

R elig ioznaw stw o, którego celem  je st upow szechnienia określonych 
uniw ersalnych w artości kulturow ych i religijnych, jest dla Eliadego rów
nocześnie (rozum ianą po europejsku) h istorią religii, fenom enologią reli
gii, herm eneutyką, pedagogiką, filozoficzną antropologią oraz (negatyw
nie) krytyką w spółczesnej kultury. Sprzeciw ia się rozpadowi religioznaw
stwa na wielość szkół, kierunków i dyscyplin oraz charakterystycznej dla 
w spółczesnej m entalności tendencji do specjalizacji. Przeciw nie, religio
znaw stw o m a być rodzajem  nauki uniw ersalnej, in tegrującej pozostałe 
nauki hum anistyczne. Podobnie, zabiegając o zapew nienie religioznaw 
stw u n iezbyw alnego i istotnego m iejsca w śród nauk hum anistycznych, 
sprzeciw ia się jego  dyletanckiem u i tylko publicystycznem u („gazetowe
m u”) upraw ianiu . N aukow ość relig ioznaw stw a nie sprow adza się do 
ilościow ego tylko (indukcyjnego) pom nażania w iedzy o religii. Eliade 
skarży się, że relig ioznaw stw o, pow strzym ując się od śm iałych i twór
czych hipotez, traci wpływ na kulturę i życie ludzkie. Zgodnie z Poppe- 
rowskim  h ipotetyzm em  i antyindukcjonizm em  głosi oraz praktycznie 
realizuje tezę, że w nauce najw ażniejsza jest w yobraźnia, intuicyjna 
h ipoteza i tw órcza synteza, gdyż tylko one zapew niają zrozum ienie reli
gijnych fenom enów .

Sam Eliade określał siebie najchętniej historykiem  religii w swoistym 
sensie, nie ograniczającym  się do badania sam ych dziejów  religii, lecz 
(podobnie do francuskiej histo ire des relig ions  i anglosaskiej history o f  
religions) w najszerszym  rozum ieniu całości w szystk ich  zainteresowań 
religią. Jest to ujęcie w łaściw e religioznaw czej szkole z Chicago, której 
podstaw y kładł J. W ach, a później Eliade i jego uczeń J. M. Kitagawa. 
Program  szkoły w yłożył E lia d e11.

W pracach Eliadego m ożna znaleźć trzy powiązane ze sobą znaczenia 
term inu „h istoria  re lig ii”: (1) całość badań nad zjaw iskam i religijnym i,

1' History o f  Religions and the New Humanism. An International Journal fo r  Compa-
rative H istorical S tud ies , „H istory o f R elig ions” 1:1961 s. 1-8.
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(2) w yodrębniona au tonom iczna dyscyplina relig ioznaw cza i (3) same 
dzieje relig ii. N ajbardziej charak terystyczne dla E liadego w ydaje się 
znaczenie drugie. W łaściwym  przedm iotem  tak rozum ianej historii religii 
są wielorakie sposoby m anifestow ania się sacrum  w dziejach (kratofanie, 
hierofanie i teofanie) oraz spotkanie się z nim  człow ieka. Dzieje religii, 
pow iada E liade, sk ładają  się z w ielkiej liczby m anifestacji św iętości, 
począwszy od najstarszych religii archaicznych (przedkłada on ten termin 
nad „relig ie p ierw otne”) do rozw iniętych religii św iatow ych. W cześniej 
poczucie sw oistej w yższości nie pozw oliło Zachodow i zająć się na serio 
innymi (zw łaszcza archaicznym i) religiam i tak, jak  są one przeżyw ane 
i praktykowane przez ich wyznawców. Dzisiaj religioznawcy m ogą uznać 
rzeczyw iste ich znaczenie, w artość i funkcje bez obaw y, że zagrozi to 
chrześcijaństw u.

W ażnym m otywem Eliadego przy podejm owaniu badań nad religią jest 
zatroskanie aktualnym  stanem  kultury zachodniej. H istorii relig ii, nauce 
uniw ersalnej i praktycznej, przypisuje on znaczącą rolę w kształtow aniu 
kulturow ego oblicza św iata. U łatw iając człow iekow i Zachodu tw órczy 
kontakt z  innym i (głównie religijnym i) poglądam i na świat, m oże pomóc 
w przem ianie zaw ężonej, bo europocentrycznej m entalności. Podobnie 
praktyczne cele (ra tow ania kultury zachodniej) staw iało  sobie w ielu 
w spółczesnych religioznawców , teoretyków kultury, filozofów  i teologów 
(na przykład P. Tillich, z którym Eliade prowadził w latach sześćdziesią
tych w spólne sem inarium  naukow e).

Eliade je s t przeciw nikiem  m aterializm u i w szelkich  ideologii skrajnie 
racjonalistycznych oraz prorokiem  pow szechnego odrodzenia religijności 
w nadchodzącym  wieku. U w aża, że w spółczesny św iat zachodni, zakry
wając sacrum  i/lub identyfikując je  z pro fanum , osiągnął ostateczny etap 
desakralizacji. Pod wpływem ducha scjentyzm u zaw ładnął nim  pow szech
nie ateistyczny n ih ilizm , zubożający człow ieka o istotny d la jego  życia 
w ym iar relig ijny . Eliade głosi program ow ą w izję now ego człow ieka 
i now ego hum anizm u, obejm ującą w szystk ich  ludzi i w szystk ie kultury. 
Z naczenie badań nad re lig ią  (historii relig ii) nie sprow adza się bow iem  
do interesujących przyczynków  z dziejów  relig ii (na przykład  egzo tycz
nych religii archaicznych) lub religii w ogóle, lecz historia religii dostar
cza równocześnie ważnej wiedzy o samym człow ieku i zajm owanej przez 
niego pozycji w kosm osie. W  ten sposób religioznaw stw o spełnia funkcję 
w ręcz so terio logiczną, a także m ajeu tyczną i pedagogiczną. Budząc 
w człow ieku św iadom ość istn ien ia  ducha oraz uw alniając go od terroru 
dziejów , przyczyn ia się do jego  kulturow ej p rzem iany i nadania nowej
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jakości jego istnieniu. Eliade -  podchodząc herm eneutycznie -  jest prze
konany, że dzieje poszczególnych ludzi i św iata są m aską innej, chociaż 
ukrytej rzeczyw istości duchow ej, stale i istotnie obecnej w życiu ludz
kim. Zadanie historyka religii polega na odkrywaniu zagubionych warstw 
ducha, w spólnych ludziom  w szystkich czasów , na pokazyw aniu, że to, 
co w człow ieku najbardziej ludzkie, jest równocześnie religijne. Pozwoli 
to na uwolnienie się człowieka od „prowincjonalizmu kultury zachodniej” 
i zbudow anie jednej pow szechnej kultury ludzkiej. R ów nocześnie, do
strzegając p ierw otną i podstaw ow ą w spólnotę w szystkich religii, religio
znaw stw o przyczynia się do ich w zajem nego dialogu.

C hociaż Eliade chce być przede w szystkim  historykiem  religii, prace 
jego zaw ierają nie tylko term iny filozoficzne, lecz również problem atykę 
i rozwiązania wprost filozoficzne, jak  tw ierdzenia na tem at istoty i gene
zy kosm osu, natury człow ieka, społeczeństw a i religii. Nie wyłożył 
w praw dzie n igdzie system atycznie swej koncepcji człow ieka, ale jego 
p rac e12 oraz pow ieści pełne są prób ustalenia ponadczasow ej struktury 
człow ieka, m odelu „człow ieka uniw ersalnego”, niezależnie od historycz
nych sposobów  jego  istn ienia. Łącząc um iejętnie w yniki h istorii religii, 
etnologii, orien talistyk i, fenom enologii i psychoanalizy (C. G. Jung), 
Eliade szuka człow ieka uniw ersalnego poprzez analizę mitu i myśli mito
logicznej, sym boli i pierw otnych obrazów, zwłaszcza wierzeń religijnych 
W schodu i kultur „p ierw otnych” , by otw orzyć na nie um ysłowość za
chodnią i w prowadzić praw dziw ie ogólnoświatowy hum anizm . Nadaje to 
jego  badaniom  osobliw y rys antropologiczny, filozoficzny, teologiczny 
czy psychoanalityczny.

Do głów nych idei Eliadego należy przekonanie, że ostatecznie religij
ność człow ieka nie jest uw arunkow ana historycznie i nie polega wyłącz
nie na tym, że nie po trafi on bez relig ii rozw iązać żadnego ze swych 
podstaw ow ych egzystencjalnych problem ów . Stw ierdza bardziej radykal
nie, że bycie relig ijnym  należy do natury człow ieka (conditio humana) 
i człow iek nierelig ijny  nie byłby po prostu człow iekiem  (sytuacja w an
tropologii E liadego nie do pom yślenia). Term in „człowiek religijny” jest 
poniekąd pleonazm em : tym , co stanow i isto tną różnicę między człow ie
kiem  i w szystkim i innym i żyw ym i istotam i, jest wym iar religijny. Czło
wiek (religijny) jest jedynym  stw orzeniem  zdolnym do pozaracjonalnego 
(intuicyjnego) pojm ow ania w ym iaru rzeczyw istości całkow icie różnej od

12 Le m ylhe de 1'eternel re lour , Paris 1949; La nostalgie des origines, Paris 1970.
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św iata doczesnego oraz do św iadom ego w nim  uczestnictw a. Jak  widać, 
Eliade jest w tym miejscu radykalnie norm atywny, gdyż nie zadowala się 
ujaw nianiem  fundam entaln ie relig ijnej struk tury  człow ieka, lecz chce 
pokazać praktycznie, jak  pow inien on żyć, by jego  życie było sensowne 
i w olne od lęków.

Tak rozum iana historia religii nie je s t tylko h isto riografią , a historyk 
religii po prostu historykiem. Zajm uje się on bowiem  nie tyle religijnym i 
zachow aniam i człow ieka (ich badanie pozostaw ia innym ), ile śladam i 
i m anifestacjam i sacrum , n iezależnie od ich kultu row ego osadzenia. 
Eliade zarzuca w spółczesnym  historykom  relig ii, że in te resu ją  się bar
dziej dziejam i religii niż sam ą religią. Podobnie, jego zdaniem , etnolodzy 
zm arnow ali zby t w iele czasu  na odtw arzanie dziejów  kultur ludów ar
chaicznych, zaniedbując ich rozum ienie.

Istotnym rysem  metody Eliadego jest sprzeciw  (m iędzy innymi w pro
gram ow ym  artykule H istory  o f  R elig ions and  a N ew  H um anism ) wobec 
redukcjonizm u w badaniach nad relig ią, to je s t sprow adzania sensów  
relig ijnych do n ierelig ijnych: ekonom icznych, socjo logicznych, ku ltu ro 
wych, psychologicznych, po litycznych  lub innych. P rzykłady postaw y 
redukcjonistycznej w idzi w postępow aniu  N ietzschego, który zw iódł 
inteligencję europejską sw ą ideą śm ierci Boga, M arksa, bo podporządko
wał działanie ducha praw om  ekonom ii, oraz Freuda, bo zredukował w ie
lość sposobów  istn ien ia człow ieka do zachow ań seksualnych. Zadaniem  
historii religii jest pow iedzieć coś na tem at religii w sposób nieredukcyj- 
ny, to znaczy pokazać, że je s t ona sw oistym  faktem  relig ijnym , a nie 
tylko historycznym , psychologicznym , społecznym , etnicznym , filozoficz
nym lub teologicznym . W  tym  celu re lig ioznaw ca (learned generalist) 
musi dysponow ać jak  najw iększą w iedzą ogó lną i rów nocześnie być 
specjalistą w pew nej konkretnej relig ii.

To, że re lig ią  m a rów nież swój aspekt em piryczny , nie oznacza, że 
historia religii (badanie religii) jest em piryczna w w ąskim , scjentystycz- 
nym sensie tego term inu. Kresem  każdego w yjaśniania religioznawczego 
je st pew ne nieredukow alne jądro  (core) fenom enów  relig ijnych , w ykra
czające poza ich faktyczne dzieje. Nie znaczy to, że religioznaw ca może 
pom ijać dzieje religii. Poniew aż człowiek dośw iadcza sacrum  w dziejach, 
h istoryk relig ii rów nież m usi korzystać z w szystk ich  dostępnych źródeł 
h istorycznych. Są mu one jednak  w yłącznie środkiem  do odcyfrow ania 
i zrozum ienia ponadhistorycznego  sensu i ponadczasow ej struktury sac
rum. U sam ych bow iem  sw ych podstaw  struktury religijne są ahistorycz- 
ne, chociaż określone w arunki historyczne um ożliw iają ich m anifestację.
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Stąd też szukanie stale now ych danych em pirycznych nie musi autom a
tycznie sprzyjać ich rozum ieniu , gdyż sam e dzieje pew nego fenomenu 
relig ijnego  nie u jaw niają w szystk iego, co ma on do pokazania. W łaśnie 
dlatego, że h istoryka relig ii interesuje znaczenie zjaw isk religijnych 
niezależnie od ich historycznych uw arunkow ań, w yniki szczegółow ych 
nauk o relig ii nie są d la  n iego  rozstrzygające.

N ie m ając do czynienia w yłącznie z genetycznym  „w yjaśnianiem ”, 
lecz z herm eneutycznym  „rozum ieniem ” znaczeń, historia religii staje się 
rodzajem  psychoanalizy , szukającej archaicznych i archetypicznych śla
dów religijności w dziejach religii. W  ten sposób Eliade mieści się wśród 
fenom enologów  religii. K rytykuje on w praw dzie G. van der Leeuw a za 
brak zainteresow ania „dziejam i struktur relig ijnych”, ale podobnie jak  on 
upatruje zadanie religioznaw stw a w em patycznym  „ujaśnianiu wewnętrz
nych struktur fenom enów  re lig ijnych” . N a zaliczenie Eliadego do feno
m enologów pozw ala także znaczenie, jakie przypisuje on różnicy między 
sacrum  i profanum  (bardziej w naw iązaniu  do R. O tto niż E. Durkhei- 
m a), sprzeciw  wobec redukcyjnego i ew olucyjnego w idzenia religii oraz 
podkreślanie pozytyw nych w artości relig ii n iechrześcijańskich.

M etoda h istoryczno-porów naw cza, m orfologiczna (częściowo inspiro
w ana przez G oethego) i fenom enologiczna osobliw ie się u Eliadego 
dopełniają. Podkreśla, że pew ien fenom en religijny objaw ia swe znacze
nie tylko w dziejach i jego  ujęcie dokonuje się dzięki odpowiedniem u 
porów naniu  z innym i, podobnym i lub różnym i zjaw iskam i religijnym i. 
Sam a typologia lub m orfologia religii, która m a w iele zbieżnego z feno
m enologią religii G. van der Leeuw a, nie w yczerpują jednak treści bada
nego fenom enu: celem  dostrzeżen ia jego  istoty (za pom ocą zabiegów 
przypom inających „wzięcie w naw ias” i „ogląd istotow y” Husserla) nale
ży pozbawić go jego przygodnego, historycznego i kulturowego charakte
ru. Eliadego teoria interpretacji opiera się na dwu założeniach: że zjawis
ka religijne grupują się w archetypy i że zjawiska tego samego typu mają 
tendencję do tw orzenia system ów . D latego w łaśnie teza Eliadego, że 
rozum ienie indyw idualnego zjaw iska religijnego nie dokonuje się w jego 
histo rycznych  i kulturow ych pow iązaniach , lecz zgodnie z uniw ersalną 
strukturą, do której należy: zostaje ono sklasyfikow ane w odniesieniu do 
pew nego archetypu i zin tegrow ane z globalnym  system em , którego jest 
częścią.

Tak sw oiście pojęta h isto ria  religii zajm uje wśród nauk religioznaw 
czych miejsce centralne, gdyż -  podejm ując badania historyczne i porów
nawcze -  obejm uje swymi zainteresow aniam i wszystkie istniejące kultury
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i religie oraz -  jak o  fenom enologia re lig ii -  je s t kom peten tna zarów no 
co do historycznego, jak  i ponadhistorycznego aspektu badanych zjawisk. 
U E liadego spotykam y także w ęższe rozum ienie fenom enologii religii 
jako w ydzielonej dyscypliny ah isto rycznej w ram ach szerszej h isto rii 
religii. Jej zadaniem  je s t uporządkow anie zjaw isk  relig ijnych  przez w y
różnienie określonych struktur niezależnie od m iejsca i czasu ich w ystę
powania.

Poniew aż histo ria  relig ii zajm uje się odszyfrow yw aniem  każdego 
rodzaju spotkania człow ieka ze sferą św iętości od czasów  prah isto rycz
nych do naszych, E liade określa ją  w sw ych ostatnich pracach (częścio
wo z racji m erytorycznych, częściow o pod w pływ em  m ody na ten te r
min) mianem kreatywnej lub totalnej herm eneutyki. I ona m a być nauką 
nie tyle teoretyczną, ile praktyczną: otw ierając człow ieka na świat ducha, 
ma doprow adzić do jego  przem iany m iędzy innym i przez uczynien ie 
kulturow o tw órczym . Term in „herm eneutyka” nie je s t w olny od w ielo 
znaczności. K oncepcja herm eneutyki je s t uzależniona od w cześniejszych 
rozstrzygnięć, między innym i co do sposobu pojm ow ania „in terpretacji”, 
„rozum ienia” i „sensu” zjaw isk (sym boli) relig ijnych. D yskusje nad her
m eneutyką filozoficzną (H .-G . G adam er) pokazały , że każde znaczenie 
tych term inów  w iąże się określonym i założeniam i co do natury  św iata 
i sposobu jego  poznaw ania. W  w ypadku historii religii rzecz sprow adza 
się do pytania, jak  opisyw ać, w yjaśniać i rozum ieć zjaw iska relig ijne 
i dośw iadczenie re lig ijne  h isto rycznie różne, a zarazem  struk turaln ie 
jednorodne. G łów nym  p rzecież założeniem  herm eneutycznej m etody (i 
historii religii) Eliadego je st teza, że u postaw em pirycznej różnorodności 
zjaw isk relig ijnych leżą pow szechne struktury  i rządzące nim i praw a. 
Trudności sprawia em piryczna w eryfikacja (lub falsyfikacja) tego założe
nia. C hociaż sam Eliade, w zorem  fenom enologów , podkreśla , że pracuje 
em pirycznie, uw aża przekonanie o istnieniu „obiektyw nej” h istorii religii 
za rodzaj przesądu. W łaściw ą m etodą ujęcia znaczenia badanych zjaw isk 
religijnych nie je s t naturalistyczn ie rozum iana obiek tyw ność, lecz ro zu 
m iejące w czuwanie. D latego jeśli m ów ić o spraw dzalności w łasnych tez 
E liadego, to w aspekcie ich kreatyw ności i ow ocności w dostarczan iu  
now ego, interesującego, całościow ego spojrzen ia na religię.

U życie przez E liadego term inu „h isto ria  re lig ii” („ re lig ii” w liczbie 
m nogiej) na określen ie w łasnego podejścia spotkało  się z k ry tyką  jako  
nadużycie języka. Zarzucano mu, że zachow ując nazw ę „historia relig ii”, 
nadaje je j znaczenie odm ienne od p rzy ję tego  w naukach o relig ii, że 
zajm uje w rzeczyw istości nie tylko postaw ę ahistoryczną, lecz w ręcz
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antyhistoryczną. W  pracach Eliadego widać, jak momenty systematyczne 
w yprzedzają historyczne i że struktura „idzie” przed dziejami. Zaintereso
w anie E liadego dziejam i m a na celu porów naw cze przebadanie, opis 
i typologię m anifestacji sacrum  w postaci hierofanii, struktury symboliki 
relig ijnej, m itów  i obrzędów , które -  rozm ieszczone w różnych czasach 
i m iejscach -  odznaczają się g łębszą strukturą archetypiczną, odnoszącą 
do sacrum . D e fa c to  w ięc E liade bada ponadhistoryczne i uniw ersalne 
struktury, a  nie konkretne, historycznie osadzone zjaw iska religijne. 
W  duchu idealistycznego dualizm u uważa on dzieje za zew nętrzną tylko, 
zjaw iskow ą otoczkę relig ii, podczas gdy je j istotę stanow i określone 
w ew nętrzne i n ieredukow alne jądro  (K. Rudolph).

D laczego w ięc E liade chce uchodzić za h istoryka relig ii, a nie za 
fenom enologa religii, skoro jest wyraźnie niechętny przyjętem u w trady
cji europejskiej sposobowi rozum ienia dziejów jako historia rerum gesta- 
rum l O dpow iedź nie jest prosta. Jeśli H egla traktujem y jako  uosobienie 
m yślenia h isto rycznego , to Eliade je st zdecydow anym  antyheglistą 
(T. J. J. A ltizer). K rytykuje dziew iętnastowieczny historyzm  i jego poję
cie świadom ości historycznej, według którego wszystkie kultury są zanu
rzone w linearnie i progresywnie pojętym  czasie. Dla m yślenia historycz
nego charakterystyczny je s t radykalny przedział m iędzy przeszłością 
i przyszłością. Św iat archaiczny należy tu raz na zaw sze do przeszłości 
i nie ma do niego powrotu. Realna jest tylko przyszłość, niewoląca czło
w ieka przym usem  dziejów  (i kategorią  postępu). H istoryzm  taki, uważa 
E liade, pow stał w skutek sekularyzacji judeochrześcijańskiej koncepcji 
czasu. Jego w łasny antyhistoryzm  je st fo rm ą protestu  w obec liniowo 
rozum ianej historii oraz zrodzonego stąd poczucia bierności, bezsensu, 
pesym izm u i nihilizm u tych m iędzy innym i, którzy (jak m arksiści) gło
szą, że człow iek je st produktem  dziejów  i że jego  w artość (jak dla nie
których egzystencja listów ) je st w ypadkow ą dziejów .

Linearną koncepcję czasu i dziejów dostrzega Eliade również w chrze
ścijaństw ie, które um ieszcza pasję Jezusa C hrystusa „pod Poncjuszem  
P iła tem ”, a nie in illo tem pore. P rzeciw staw ia je j w łasne cykliczne w i
dzenie dziejów  („m it w iecznego pow rotu”), które -  sądzi -  pozwoli 
uniknąć „terroru dziejów ” i usensow nić ludzkie życie. Terrorow i czasu 
poddany je st człow iek, który przestał być religijny i utracił nadzieję na 
odnalezienie ostatecznego sensu w dram acie dziejów. P isze w D zienniku , 
że odkrycie sposobu na ucieczkę przed historią było głównym celem jego 
życia. M yśl tę rozw ija w Le m ythe de 1'eternel retour, gdzie między 
innymi stwierdza, że żaden z istniejących systemów filozoficznych (Heg
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la, M arksa i D iltheya) nie jest w stanie wyzwolić człow ieka zachodniego 
od lęku przed  h isto rią  i dać mu w olność, ja k ą  dysponow ał człow iek 
archaiczny dzięki transcendow aniu  czasu i dziejów .

D zieje relig ii tym  się różn ią  od innych dziejów , że nie są n ieodw ra
calne. W sytuacji, kiedy (zewnętrzne) dzieje religii są  dziejam i deteriory- 
zacji, osłabienia i zanikania sacrum  (podobny pogląd głosił W. Schmidt), 
zadaniem historii religii jest pom óc człow iekow i pow rócić do p ierw otne
go wzorcowego świętego czasu (illud tempus) i niezróżnicow anej św iado
mości m itycznej, kiedy w szyscy ludzie (a nie -  jak  się to stało  później
-  tylko szamani) spontanicznie i łatwo kontaktowali się z rzeczyw istością 
sakralną. Sym patie E liadego są w yraźnie po stronie człow ieka i św iata 
archaicznego. Uważa czasy nowożytne za fałszyw ą i zgubną drogę utraty 
przez człow ieka sensu, k tórej zaradzić może reak tualizacja i resty tucja 
czasów p ierw otnych (im ita tio  dei). U cieczka E liadego przed  czasem  -  
teraźniejszym  i przyszłym  -  oraz rom antyczna (jak u F. W . Schellinga) 
nostalgia za światem archaicznym , który „lepiej” rozw iązuje egzystencjal
ne problem y człow ieka, je s t charakterystyczna. W  czasach archaicznych 
służyły temu, według Eliadego, przykładowo ceremonie inicjacyjne ludów 
pierw otnych, m ające zapew nić identyfikację z m itycznym  przodkiem , 
w czasach now ożytnych przekonanie chrześcijaństw a, że wygnanie z raju, 
stanu pierw otnej szczęśliw ości, nie jest ostateczne, stanow isko ewolucjo- 
nizm u, tłum aczące on togenezę człow ieka jego  filogenezą, i m arksizm u, 
powołujące się na bezklasowe społeczeństwo pierwotne, oraz różne formy 
psychoanalizy, w yjaśn iające zachow ania człow ieka najw cześn ie jszym i 
jego przeżyciam i (regressus ad uterum). Ta ucieczka w przeszłość i szu
kanie ratunku w archaicznej, ukrytej, lecz w iecznie obecnej relig ijnej 
podstaw ie duchow ej, sprow adzały  na E liadego zarzu t konserw atyzm u 
i pesym izm u kulturow ego.

Sw ą koncepcją  h istorii relig ii E liade w łącza się w krytykę m etody 
genetycznej, bardziej z racji m erytorycznych niż form alnych. W  hum anis
tyce w spółczesnej popularne je s t bow iem  podejście strukturalne i funk
cjonalne. H istoria relig ii w ujęciu E liadego nie je s t nauką filo logiczno- 
-h istoryczną (jak rozum iano relig ioznaw stw o w chw ili jego  pow stania), 
lecz strukturalną analizą św iadom ości religijnej, poddanej oddziaływ aniu 
sacrum . M etodologicznie b iorąc, koncepcja ta je s t trudna do realizacji, 
ponieważ w ym aga rów noczesnego staw iania pytań historycznych i syste
m atycznych, a naw et norm atyw nych, gdyż m etoda fenom enologiczna 
zakłada określoną ontologię w postaci przekonania o istnieniu transhisto- 
rycznych struktur relig ijnych  i archetypów . E liadego koncepcja dziejów
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przypom ina poniekąd indyjskie w ierzenia w następujące po sobie okresy 
w dziejach ludzkości, w wędrówkę dusz (sansara) oraz kolejne wcielenia 
człow ieka w łańcuchu reinkarnacji, zależnie od dobrych lub złych uczyn
ków (karm a). Nie trzeba dodaw ać, że jest to koncepcja różna od judais
tycznego i chrześcijańskiego rozum ienia dziejów  jako określonego miej
sca, w którym  sam Bóg objaw ia się człow iekow i, nadając całkowicie 
now y sens jego  życiu.

Sw oistość stanow iska E liadego przejaw ia się także w sposobie rozu
m ienia źródła i dokum entu historycznego oraz w podkreślaniu znaczenia 
ludów  i relig ii archaicznych13. Na ogół relig ioznaw stw o współczesne 
w ciąż bardziej in teresują w ielkie religie św iatowe niż etniczne. Podobnie 
historycy religii korzystają przede wszystkim ze źródeł pisanych, podczas 
gdy d la E liadego głów nym i „dokum entam i h istorycznym i” są niepisane 
ekspresje religijne w postaci symboli, mitów i obrzędów. Jego zaintereso
wania dotyczą głównie św iata archaicznego, św iata człowieka religijnego, 
różnego od świata św ieckiego -  profanum , jego charakterystyce poświęca 
w iększość swych prac. N a podstaw ie danych prahistorii (między innymi 
pochów ków  i rysunków  naskalnych) oraz tradycji ustnej i pisanej (sym
boliki i m itów) rozproszonej po całym  świecie usiłuje odtworzyć religij
ny obraz św iata, m niej w ięcej odpow iadający m entalności człowieka 
kultury łow ieckiej, który od sam ego początku był w pełni człowiekiem . 
W im ię g łoszonego przez siebie now ego hum anizm u E liade podkreśla 
bow iem  z całym  nacisk iem , że człow iek prahistoryczny nie był dzikim 
zw ierzęciem , biologicznym  tylko naszym  krew niakiem , lecz współtwórcą 
tej sam ej w spólnej kultury.

Świat archaiczny je st św iatem  ścisłego pow iązania całego życia ludz
kiego ze sferą sakralną. Dzięki poczuciu pierwotnej jedności z otaczającą 
go rzeczyw istością oraz identyczności m iędzy swym „ja” i archetypem 
człow iek archaiczny rozum iał siebie i św iat m ityczno-religijnie. Prze
strzeń była dla niego p rzestrzen ią  zorientow aną, to znaczy posiadającą 
swój św ięty środek (na przykład  w buddyzm ie stupy Buddy, w islamie 
św iątynia K aaba, w chrześcijaństw ie Jerozolim a i Rzym ), a święty czas 
czasem  cyklicznym  dzięki w spom inaniu zdarzeń, które miały miejsce na 
początku. Jest to św iat relig ii kosm icznej, której istotę stanowi myśl
o periodycznym  odnawianiu się i powtarzaniu pierwotnych zdarzeń. Tutaj 
należy, zdaniem Eliadego, szukać korzeni kosmologii, eschatologii i mes-

13 From Primitives to Zen. A  Thematic Sourcebook on the History o f  Religions, Lon- 
don-N ew  Y ork 1967.
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janizmów, których pełno na Bliskim W schodzie i w basenie M orza Śród
ziem nego. To, co archaiczne, je s t obecne sw oiście w naszych czasach, 
i stąd nie m a radykalnej przepaści m iędzy re lig ią  p ierw otną a na p rzy 
kład chrześcijaństw em .

Inklinacja do czasów  archaicznych je st w ynikiem  zarów no p ierw ot
nych zainteresowań Eliadego Indiam i, jak  również przyjm ow ania określo
nych założeń filozoficznych, głównie aksjologicznych, co do natury św ia
ta archaicznego. D arem nie jednak  szukać w pracach E liadego czasow ej 
(temporalizacji) lub przestrzennej (lokalizacji) definicji św iata archaiczne
go. Kategoria ta  jest bow iem  bardziej filozoficzna niż historyczna. M oż
na się dom yślać, że chodzi m niej w ięcej o okres epoki kam iennej, od 
paleolitu do neolitu . Św iat archaiczny je s t onto log icznym  przeciw ień
stwem świata nowoczesnego, ale równocześnie archaika jest dla Eliadego 
po prostu sposobem  istn ien ia człow ieka relig ijnego  (homo relig iosus), 
różnym od istnienia człow ieka świeckiego. „W ypędzenie” z archaicznego 
raju dokonyw ało się stopniow o z chw ilą zanurzan ia się w św iadom ość 
historyczną i utratą odw iecznych obrazów , m etafor i sym boli religijnych, 
usensow niających św iat.

Sposób usta lan ia przez E liadego fundam entalnych struk tur i archety- 
picznych znaczeń św iata archaicznego sprow adził na niego zarzut aprio
rycznej spekulacji i dow olności, n iekiedy skrajnie: dy le tanckiego  zesta
wiania przypadkowych danych. Przy charakteryzacji św iata archaicznego 
korzysta on swobodnie z em pirycznych i teoretycznych ustaleń prahistorii 
oraz etnologii, zestawiając obok siebie materiały zebrane z różnych częś
ci św iata (na przykład religii archaicznych, W schodu i chrześcijaństw a). 
Najwięcej zarzutów ahistoryczności (ze strony etnologów) w yw ołał Trak
tat o h istorii re lig ii14, dzieło , które u trw aliło  w cześniej jego  m iędzyna
rodową sławę jako religioznawcy. Zarzucano mu -  w spom ina J. M. Kita- 
gawa [1987] -  że nie był dostatecznie religijny i m istyczny, a z drugiej 
strony za m ało hum anistyczny, historyczny, naukow y, em piryczny.

W  odpowiedzi na zarzuty Eliade w ydał H istoire des croyances et des 
idees re lig ieuses15. Nie w ydaje się jednak , by dzieło  to zaspokoiło  p re

14 Tł. poi. Jan W ierusz-K ow alski, wstęp Leszek K ołakow ski, W arszaw a 1966, Łódź 
19932.

15 Paris 1976-1983; H istoria  wierzeń i idei religijnych, t. 1: O d epoki kam iennej do  
m isteriów eleuzyńskich , tł. poi. S tanisław  Tokarski, W arszaw a 1988; t. 2: Od Gautam y  
Buddy do początków  chrześcijaństw a, tł. poi. S tanisław  Tokarski, W arszaw a 1994; t. 3: 
Od M ahom eta do wieku R eform , tł. poi. A gnieszka K uryś, W arszaw a 1995.
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tensje krytyków. M ogą nadal nazywać podejście Eliadego pseudohistorią, 
gdyż nie zrezygnow ał on tu ze swych w cześniejszych założeń i zasad 
badaw czych, przede w szystk im  z tezy o m etodologicznym  i ontologicz- 
nym  prym acie un iw ersalnych i ponaddziejow ych struktur religijnych. 
N ow ość polega natom iast na jeszcze m ocniejszym  podkreśleniu niew y
czerpanego i n ieredukow alnego bogactw a form  religijności. Nie znaczy 
to, by E liade pom ijał znaczenie dziejów . P rzyjm uje jednak , że pewne 
podstaw ow e zachow ania religijne istniały zaw sze od chw ili, kiedy tylko 
człow iek po raz p ierw szy uśw iadom ił sobie sw ą pozycję w świecie.

H istoria wierzeń i idei religijnych  jest próbą opisu, analizy i typologii 
relig ijnych  obrazów  św iata oraz zw iązanych z nim i w ierzeń, sposobów 
w artościow ania i zachow ania człow ieka w różnych czasach i kulturach. 
Jest ona równocześnie opisem  i analizą genezy i struktury świata symbo
licznego, składającego się ze świętej przestrzeni, „środka świata”, święte
go czasu i Ułud tempus. Struktura każdego z tomów jest podobna: zebra
nie, porów nanie w spólnych elem entów  hierofanii i sym boliki religii ar
chaicznych, pierw otnych, etn icznych , narodow ych i św iatow ych celem 
odkrycia podstaw ow ych sytuacji egzystencjalnych w spólnych różnym 
fenom enom  relig ijnym , to je s t relig ijnych uniw ersaliów , i tym  samym 
pokazania „jedności duchow ych dziejów  ludzkości” . W  tym świetle 
chrzest chrześcijański je s t p rzykładow o now ą fo rm ą ekspresji tradycyj
nych hierofanii zw iązanych z wodą, a krzyż -  archetypicznym  symbolem 
kosm icznego drzewa. Religijne obrazy św iata w swej funkcji nadawania 
sensu są fragm entem  ogólnych dziejów  świata, wywierając realny i prze
m ożny w pływ  na historię społeczeństw  i jednostek . Eliadego interesują 
nie tyle zew nętrzne dzieje relig ii i h istoryczne konteksty tradycji religij
nych, ile jednocząca je  i gwarantująca im ciągłość funkcja sacrum. Łączy 
on tutaj aspiracje em pirycznego religioznaw cy z filozoficzną spekulacją. 
Siedząc idee religijne w czasach paleolitu, m ezolitu i neolitu w Mezopo
tam ii, Egipcie i Izraelu, u w czesnych H indusów , Greków i Rzymian itd., 
E liade dostrzega w niew yczerpanym  bogactw ie następujących po sobie 
form  ekspresji relig ijnych p ew ną podstaw ow ą jedność jako  przejaw  ar- 
chetypicznej w łasności człow ieka jako  człow ieka. W  rezultacie poszuki
w anie ogólnego sensu dziejów  (także relig ii) przybiera postać filozofii 
dziejów , a h isto ria  religii -  h isto riozofii.

P ierw szorzędną rolę w poglądach E liadego odgryw a w idzenie świata 
w kategoriach dychotom ii sacrum  i profanum , odróżniania i przeciw sta
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w iania sobie sfery św iętej i św ieck ie j16. O ile różne racjonalizm y, k ry
tykując religię w duchu O świecenia, w idzą w niej podstaw ow ą formę sa- 
m ozłudy, alienacji i zn iew olen ia człow ieka, E liade broni stanow czo za
sadnej obecności religii w kulturze. Na postawienie tezy o uniwersalnym , 
n iezbyw alnym  i uprzyw ile jow anym  m iejscu relig ii w jednostkow ym  
i społecznym  życiu ludzkim  pozw ala m u założenie, że u podstaw  em pi
rycznie stw ierdzanej różnorodności zjawisk religijnych leżą rządzące nimi 
elem entarne struktury. C entralne m iejsce przypada sacrum  jako  nieredu- 
kowalnemu jądru  wszystkich historycznych fenom enów religijnych. „K aż
dy obrzęd, m it, w ierzenie lub boska postać jest odbiciem  dośw iadczenia 
sacrum  i stąd im plikuje pojęcie bytu, znaczenia i p raw dy” . K ryterium  
oceny społeczności ludzkich jest ich zdolność do przyjęcia sacrum , a na
ród, który zagubiły  ideę sacrum , popełniłby sam obójstw o.

W  pracach E liadego nie należy  szukać w yraźnej defin icji sacrum: 
m ożna je  tylko intu icyjnie identyfikow ać jako  część struktury św iado
mości. Sacrum  m a dwa wymiary: przedmiotowy w postaci różnych hiero- 
fanii i podm iotowy w ludzkiej psychice jako pierwotny elem ent struktury 
(a nie -  jak  chciał ew olucjonizm  -  przejściow e tylko stadium  jej rozw o
ju). Sacrum, w przeciw ieństw ie do profanum , jest realne. Stanow i przed
miot religijnych zachow ań człow ieka religijnego, który dzięki dziedziczo
nej przez tysiąclecia wspólnej treści przeżyć religijnych potrafi odróżniać 
je  od profanum .

U podstaw  relig ii leży sw oista dialektyka między sacrum  i profanum: 
mitem i dziejam i, porządkiem  i nieporządkiem , tym, co realne, i tym, co 
zjawiskowe. Każdy z obu biegunów  jest na swój sposób niezbędny. Sac
rum  jest sam o w  sobie ahistoryczne, ale objaw ia się poprzez różne rasy, 
narody i cyw ilizacje. Jego m anifestacje (hierofanie) różnią się wyłącznie 
form ą, jak ą  przybiera proces sakralizacji w religijnej św iadom ości ludzi. 
Ale chociaż sam  E liade opow iada się za kró lestw em  w iecznego sacrum  
(przeciw ko doczesnej egzystencji św ieckiej jako  obszarow i niebytu), 
równocześnie przyjm uje, że dzieje {profanum ) są koniecznym  warunkiem 
rozum ienia znaczenia sacrum, gdyż przez to, co skończone i historyczne, 
manifestuje się to, co nieskończone i ponadhistoryczne. Tylko przedm iot 
świecki potrafi przybliżyć rozum ienie sacrum , i odw rotnie, to, co święte, 
objaw ia się zaw sze w postaci konkretnej hierofanii. Rów nocześnie dzieje 
na różne sposoby ogran icza ją  i zak ryw ają sacrum , czyniąc je  n iepozna

16 Sacrum i profanum . O istocie religijności, tł. poi. Robert Reszke, W arszawa 1996.
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walnym. Ponieważ sacrum  nie jest nigdy dane wprost i w czystej postaci, 
lecz zapośredniczone przez kulturę i dzieje, zadaniem  historyka religii 
je s t tropienie i odkryw anie (aktem  in tu icji) ukrytej obecności sacrum  
w jego  licznych św ieckich  (sym bolicznych) „przebraniach”.

W iążąc sacrum  ze świadom ością ludzką, a więc przypisując mu okreś
lony status ontyczny, Eliade głosi rodzaj pansakralizm u. Zw iązane istot
nie z człow iekiem  struktury  relig ijne są pow szechne i niezniszczalne. 
Życie religijne -  przeżyw anie kratofanii, hierofanii i teofanii -  obejmuje 
całe ludzkie istnienie. Im bardziej człow iek jest religijny, tym  bardziej 
realne staje się sacrum . E liade dostrzega w praw dzie obecność w ielora
kich procesów sekularyzacyjnych w świecie, uważa jednak, że nie mogą 
one zagrozić sam ej substancji religii, czyli sacrum. Procesy desakraliza- 
cyjne odnoszą tylko częściow y skutek i w najgorszym  wypadku (jak 
dzisiaj) spychają relig ię na plan dalszy i do głębszych w arstw  świado
m ości. W  dziejach św iata zw ycięża ju ż  to sacrum , ju ż  to profanum , ale 
sacrum  jest zawsze jakoś obecne. Przebija się ono stale na nowo poprzez 
różne procesy sekularyzacyjne i stale na nowo odkrywa się jego nieocze
kiw aną obecność w najróżniejszych dziedzinach życia. D latego ściśle 
b iorąc, trudno m ów ić o rzeczyw istych dziejach sacrum , chyba w sensie 
zew nętrznej pseudohistorii. Sacrum  m ożna w yłącznie kontem plow ać, 
a historia religii dotyczy raczej dziejów  homo religiosus i przedstawiania 
n ieciągłej kolejności krato-, hiero- teofanii.

K ategoria hierofanii -  jedno z kluczow ych pojęć fenom enologii Elia
dego -  spełnia funkcję fenom enologicznego num inosum . D la historyka 
religii, zajm ującego się badaniem  różnych postaci hierofanii, ważny jest 
fakt, że m ają one określoną, dającą się badać strukturę. Sakralizacja 
św iata jest procesem  obiektyw nym  i subiektywnym  zarazem, któremu nic 
nie m oże zagrozić . P rzejaw ia się w postaci h istorycznych m anifestacji 
(hierofanii) sacrum . H iero fan ią -  objaw ieniem  się sacrum  w przedm io
tach naturalnych i artefaktach -  może się stać cale otoczenie człowieka: 
niebo i ziem ia, słońce i księżyc, w oda i góry, kam ienie, rośliny i zw ie
rzęta, św ięte czasy i m iejsca, m ity i sym bole itp. K ażda z hierofanii, 
zakładając określony system  sensów , u jaw nia egzystencja lną sytuację 
człow ieka w jego relacji do sacrum, na przykład niebo -  transcendencję, 
ziem ia -  m acierzyństw o i płodność. Soteriologiczne znaczenie hierofanii 
po lega na porządkow aniu  św iata n iesakralnego i daw aniu poczucia bez
p ieczeństw a i sensu człow iekow i religijnem u.

D la unaocznienia tego, że struktury religijne, obecne w ludzkiej psy
chice, w ykraczają poza sferę św iadom ości i m ieszczą się po stronie pod



MIRCEI ELIADEGO FENOMENOLOGIA RELIGII 2 7 5

świadomości, Eliade posługuje się, zapożyczonym  od C. G. Junga i zna
czeniowo zbliżonym , pojęciem  archetypu. P rzestrzega jednak przed m yle
niem jego sposobu rozum ienia archetypu z Jungow skim . O ile dla Junga 
archetypy są strukturam i kolektywnej podśw iadom ości, o tyle Eliade chce 
używać tego term inu -  w sensie zbliżonym  do rozum ienia idei przez 
Plotyna i św. A ugustyna -  na określenie stałego elem entu mitów i opo
wiadań. Człow iek zachowuje w swej podśw iadom ości rodzaj wzorcowych 
m odeli ob jaw ianych przez m it i reak tualizow anych  poprzez czynności 
rytualne, będące naśladow aniem  zachow ań archetypicznych.

Eliade w ykorzystuje kategorię archetypu w  swej „archaicznej” ontolo- 
gii, gdzie służy do uw oln ien ia h istorii relig ii od rela tyw izującego  histo- 
ryzmu. A rchetyp je s t transpersonalny i nie b ierze bezpośrednio  udziału  
w żadnym  m om encie dziejów , chociaż z drugiej strony -  paradoksalnie
-  jest w nich zawsze obecny. Fenom eny religijne tw orzą nie tylko arche
typy, lecz bardziej ogólne system y. D latego rozum ienie pew nego zjaw is
ka religijnego dokonuje się nie tyle poprzez jego historyczne i kulturowe 
związki, ile przez przynależność do określonej archetypicznej struktury , 
zintegrowanej z ogólniejszym  systemem, którego jest fragm entem . Podej
ście takie zapew nia, w edług E liadego, u jaw nienie sieci asocjacji i zna
czeń ukrytych w badanych zjaw iskach.

W prowadzenie sacrum  jako podstawowego pojęcia teorii religii w yw o
łało wobec E liadego zarzuty podobne do w ysuw anych pod adresem  
N. Sóderblom a i R. O tto, do których jego poglądy są najbardziej zbliżo
ne. K rytykow ano n ie jasną pozycję m etodologiczną kategorii sacrum  (i 
archetypu) jako  nieem pirycznej kategorii filozoficzno-teologicznej, rodzaj 
religijnego a p rio r i, służącego apologetyce relig ii. T w ierdząc, że być 
człowiekiem, to być religijnym , Eliade utożsam ia po prostu religię z kul
turą. W ażna też jest kwestia realności sacrum: czy jest ono tylko struktu
rą ludzkiej psychiki (jest kategorią  antropologiczną), czy też należy do 
rzeczyw istości poza człow iekiem . S tanow isko E liadego nie je s t tu jasne. 
Jak bowiem pogodzić wypowiedź, że sacrum, jako fundam entalna katego
ria antropologiczna, je s t „elem entem  w strukturze św iadom ości, nie zaś 
etapem  w jej h isto rii” , z inną, że je s t ono rzeczyw istością  „transcenden
tną” i „ transpersonalną” , nie reduku jącą się do ludzkiej św iadom ości? 
Osobliwy kantyzm  poglądów  Eliadego w ydaje się tu narzucać. Podobnie 
jak fenom enologia religii, która zajm uje się treścią ludzkiej świadom ości, 
nie w ypow iadając się na tem at ob iektyw nego istn ien ia  in tencjonalnych  
przedm iotów  poznania, chociaż ich istnienie jakoś zakłada, E liade, p rze
konany skąd inąd  g łęboko o transcendentnej realności sacrum  (św iadczy
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o tym  szereg jego  w ypow iedzi oraz w łasne życie i śm ierć), traktuje je 
w sw ych badaniach jako  aprioryczną form ę św iadom ości.

U tożsam iając poniekąd sacrum  z tym, co pierw otne, Eliade upatruje 
istotę religii w tym, co archaiczne. D latego poświęca tyle uwagi idealne
mu (archetypicznem u) człowiekowi religijnem u, realizującemu się najpeł
niej w człow ieku archaicznym , w ykraczającym  poza każdą tradycję reli
gijną. Na koncepcję człow ieka religijnego (homo religiosus), przeciwsta
w ianego św ieckiem u (homo historicus), znajdującej się u podstaw  badań 
Eliadego, sk ładają się m iędzy innym i następujące przekonania: (1) rozu
m ienie człow ieka poprzez uniw ersalne struktury; (2) traktowanie sacrum  
jako  elem entu w strukturze ludzkiej św iadom ości; (3) teza o duchowej 
jedności dziejów całej ludzkości (człowiek pozostaje religijny niezależnie 
od zm ieniających się h isto rycznych  okoliczności); (4) pogląd, że na 
najbardziej archaicznych poziom ach kultury istnienie ludzkie jest samo 
w sobie aktem  religijnym .

Do sw oistości człow ieka archaicznego należy um iejętność nieograni
czonego rozciągania hierofanii na w szystko, co istnieje. Sakralizacji 
czasu historycznego dokonuje on przez pow tarzanie mitów, celebrowanie 
obrzędów  i tw orzenie sym boli, które uobecniają archetypy. Rozum ie on 
dzieje poprzez odniesienie poszczególnych zdarzeń do pierwotnego czasu 
„początków ” . Typow ym  przedstaw icielem  człow ieka religijnego jest 
szam an i te osoby, które po trafią  w ekstazie otw orzyć bram y do trans
cendencji. Jego przeciw ieństw em  je s t człow iek historyczny, który żyje 
w niezrozum iałym  dla siebie czasie linearnym, składającym się z szeregu 
oderw anych od siebie i n iepow iązanych zdarzeń. M am y tu więc do czy
nienia z gnostycką wręcz koncepcją człowieka-boga, który czeka w upad
łym  i sprofanow anym  człow ieku ziem skim  na swe pow tórne ożywienie 
(K. Rudolph). Pogląd ten przypom ina w cześniejsze (ew olucjonistyczne) 
koncepcje E. B. Tylora, J. G. Frazera, L. Levy-Bruhla czy szkoły R. O t
to, ograniczające relig ię do je j e litarnych przedstaw icieli.

W ażne znaczenie, m iędzy innym i w zapośredniczaniu archetypów, 
przypisuje E liade sym bolom  i m itom . Problem  sym boliki został przez 
niego potraktow any w yjątkow o system atycznie17. Badania nad sym bola
mi (herm eneutyka symbolu) należą, jego zdaniem, do zasadniczych zadań 
historii religii. Stąd też prace Eliadego pełne są opisów , wyjaśnień i po
równań sym boli zaczerpniętych z różnych religii. Herm eneutyka symbolu

Im ages et sym boles , Paris 1952.
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służy odkrywaniu i aktualizow aniu ich zapom nianej i ukrytej archaicznej 
treści. D opełniając psychologię głębi, pokazuje, jak  sym bole, ulegając 
sekularyzacji, są  nadal obecne w społeczeństw ach najbardziej naw et 
zlaicyzow anych. H erm eneutyka korzysta z w szystkich dostępnych m etod 
(historycznych, filologicznych, socjologicznych i psychologicznych), ale 
na nich nie poprzestaje. Znaw cy poglądów  E liadego uw ażają, że jego 
pojęcie symbolu ukształtow ało się pod w pływem  pobytu w Indiach. W y
raźniejsze są  jednak  w pływ y psychologii głębi (Jung), k tóra głosi po 
wszechną, niezależnie od rasy, czasu i miejsca, obecność symboli w pod
świadomości ludzkiej. T w ierdzenia E liadego na tem at sym bolu i sposobu 
jego badania zakładają szereg tez ontologicznych, bliżej przez niego nie 
w yjaśnianych. O bejm ując pojęciem  sym bolu w szystkie form y relig ijnej 
ekspresji, n ie odgranicza go dosta tecznie w yraźnie od pojęcia znaku, 
obrazu, m etafory, a także mitu i obrzędu. Nie odróżnia też m iędzy pier
wotnym znaczeniem  sym bolu a jego  późn iejszą interpretacją.

Celem  badań nad sym boliką je s t ujęcie głębokiej struktury, czyli 
ponadhistorycznego sensu poszczególnych hierofanii. Poniew aż m yślenie 
sym boliczne w iąże się istotnie z człow iekiem , poznanie sym bolu dostar
cza także wiedzy o samym człow ieku, który tworzy symbole do kontaktu 
z sacrum. U życie sym boli w yprzedza użycie dyskursyw nego rozum u
i języka. Sym bol, w yrażając egzystencjalne, graniczne sytuacje człow ie
ka, jest ponadczasowy i stale aktualny. Jest szyfrem ukrytej rzeczywistoś
ci religijnej, punktem  w yjścia analizy  św iata relig ijnego , otw ierającym  
dostęp do ukrytych dziejów  h ierofan ii, do idei relig ijnych i tym  sam ym  
do sacrum  w całej różnorodności jego  przejaw ów . M yślenie sym boliczne 
jest rodzajem  języka, poprzez k tóry  m anifestuje się sacrum  o raz za po 
mocą którego m ożna je  lepiej zrozum ieć. Symbole i hierofanie są w gru
ncie rzeczy dw iem a stronam i tej sam ej rzeczyw istości. C hociaż Eliade 
odróżnia m iędzy form ą i treśc ią  sym bolu , p rzypisuje, zgodnie z podej
ściem fenom enologiczno-herm eneutycznym , niewielkie znaczenie „rzeczy
w istym ” dziejom  sym bolu. Sym bole relig ijne nigdy całkow icie nie giną, 
lecz p rzekszta łcają  się najw yżej w are lig ijną  sym bolikę św iecką. Eliade 
nie podaje jednak  b liższych  pow odów  i m echanizm ów  tych przem ian
i można się co najwyżej dom yślać, że w iążą się one ze zm ianam i w sys
tem ie w artościow ania.

Swym iście platońskim  rozum ieniem  mitu i programem remitologizacji 
występuje Eliade przeciwko deprecjacji mitu (R. Bultmann) jako opow ia
dania fikcyjnego i iluzorycznego. Przeciw nie, m it -  jako pierw szorzędny 
pośrednik sacrum  -  w yraża p raw dę, chociaż innym  językiem  niż język



2 7 8 ZROZUMIEĆ ŚW IAT WSPÓŁCZESNY

filozoficzny i naukow y. To nie h isto ria  stw orzyła m ity, lecz odw rotnie
-  m ity stanow ią rzeczyw iste  źródło dziejów . Podkreślając, że m it jest 
h istorią  do tyczącą początków  św iata, Eliade naw iązuje do rozum ienia 
m itu przez G. van der L eeuw a jako  opow iadania o narodzinach świata, 
czego wyrazem  jest szczególne znaczenie przypisywane mitom kosmoge- 
n icznym 18.

M it, podobnie jak  sym bol, w ym aga w ysiłku in terpretacyjnego za po
m ocą porów naw czej i kreatyw nej herm eneutyki. U Eliadego, jak  wspo
mniano, nie m a ostrej granicy między mitem, symbolem i obrzędem. Mit, 
tak jak  sym bol, je s t rodzajem  hierofanii, objaw iającej sacrum . M it jest 
w szystkim  po trosze: poetyckim  opow iadaniem  o praw dziw ym  wydarze
niu, p rym ityw nym  w yjaśnieniem  św iata i filozofią  w zarodku. Jego po- 
naddziejow ość przejaw ia się w tym , że różne m ity, naw et oddzielone 
czasem i przestrzenią, zachow ują swą strukturalną jedność. Mit jest histo
rią świętą dziejącą się na początku czasów (in illo tempore). Jej aktorami 
są bogow ie lub bohaterow ie kulturow i. Zakłada istnienie pierwotnego 
Objaw ienia oraz św iętej tradycji. P ierw szorzędną funkcją mitu w życiu 
(now oczesnego) człow ieka je st dostarczenie w zorcow ego i powszechnie 
obow iązującego sposobu zachow ania się, ale także podtrzym ywanie tęs
knoty za p ierw otnym i czasam i („rajem ”, „złotym i czasam i”). Człowiek 
staje się w pełni człow iekiem  przez powtarzanie świętej historii, objawia
nej poprzez mit. Przyjm ując, że mit ma coś istotnego do powiedzenia na 
tem at św iata i cz łow ieka (dwu w ażnych przedm iotów  zainteresowań 
E liadego) i że język  m itu je st nadal zrozum iały, podkreśla on związek 
mitu z filozofią. Co w ięcej, Eliade uważa, że filozofia europejska, jedno
stronnie zam knięta we w łasnej tradycji, w ym aga ożyw czej odnowy za 
pom ocą ontologii zaw artej w archaicznych m itologiach. Połączenie mitu
i filozofii nie jest więc skandalem, jak  twierdziły to wcześniej różne typy 
pozytyw izm u, lecz służy lepszem u zrozum ieniu świata. W  swych poglą
dach na bliski zw iązek mitu i filozofii Eliade nie je s t odosobniony. Do
strzegają go tak różni m yśliciele , jak  E. C assirer, R. O tto, E. Topitsch, 
B. M alinow ski, C. L evi-S trauss, J. P iaget czy P. Feyerabend.

P odejście i poglądy E liadego spotkały się z w ieloraką krytyką, na 
k tórą on sam rzadko w prost reagow ał. Bogaty katalog zarzutów  dotyczy 
zarów no m erytorycznej treści poglądów  Eliadego, jak  i sposobu docho
dzenia do tez, ich uzasadniania i językow ego form ułowania. Nie wydaje

18 Mity, sny i m isteria , tł. poi. K rzysztof Kocjan, W arszawa 1994; Aspects du my the, 
Paris 1963.
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się, by jakako lw iek  nauka była w stanie spełnić m aksym alne żądania, 
które Eliade staw ia swej herm eneutycznie pojętej historii religii. Są etno
logowie i relig ioznaw cy, k tórzy uw ażają, że to, co głosi E liade, je s t po 
prostu „kiepską historiografią , k iepską etnografią, k iepską m etodą, k iep
ską psychologią i do tego pom ieszaniem  w szystk ich  p o ję ć” (E. Leach). 
Już to pom ijają oni św iadom ie jego  prace, już  to krytycznie -  jako n ie
naukowe -  w prost odrzucają. Inni krytycy stw ierdzają banalność sform u
łowań Eliadego: kto p rzeczytał dw ie jego  książki, przeczytał w szystkie.

W iele zarzutów  sprow adza się do tezy, że Eliade posługuje się histo
rią religii instrum entalnie dla dow odzenia wcześniej przyjętych twierdzeń. 
Nie licząc się dosta teczn ie z -  w szechstronnie dobieranym i -  danym i 
em pirycznym i, usiłuje on apriorycznie i norm atywnie narzucić w ram ach 
filozoficzno-relig ijnej antropologii określony sposób w idzenia relig ii, 
świata i człow ieka. Poglądy jego przyjąć m oże tylko ten, kto dzieli filo
zoficzne i m etodologiczne założenia jego  podejścia. P ostępow anie takie 
przekreśla historię religii jako dyscyplinę em piryczną, opartą na mocnych 
fundam entach histo rycznych , filo log icznych  lub etno log icznych . Aprio- 
ryzm i ahistoryzm  E liadego polega na dow olnym , nie popartym  danym i 
em pirycznym i, zakładaniu istn ienia ogólnych struktur i praw  rządzących 
religijnym i zjaw iskam i i procesam i. Zam iast na p rzykład  interpretow ać 
(obiektywnie?) sym bole religijne, Eliade narzuca na nie siatkę apriorycz
nego system u sym bolicznego. Z apew nia to n ie jako  au tom atycznie, bo 
wewnątrzsystemowo, prawdziwość i niefalsyfikow alność głoszonych przez 
niego tez, nadając im, z braku pozasystemowej (pozytywnej lub negatyw 
nej) ich w eryfikacji, rodzaj poznaw czego im m unitetu.

Normatywizm Eliadego polega na preferowaniu społeczeństw  archaicz
nych oraz przypisyw aniu uprzyw ilejow anego m iejsca ahistorycznej onto- 
logii, leżącej u podstaw  każdej religii. W  rezultacie h isto ria  relig ii pełni 
wspom niane kryptorelig ijne i kryp to teo logiczne funkcje so terio logiczne. 
Szerokie pojęcie religii (niem al każde zachowanie człow ieka -  zw łaszcza 
archaicznego -  jest religijne) sprawia, że religia, inaczej niż się to zwyk
le w relig ioznaw stw ie przyjm uje, u tożsam ia się z ca ło śc ią  kultury , a jej 
badanie p rzybiera postać badań nad ku ltu rą  w ogóle . W  m etodologii 
panuje tymczasem przekonanie, że pojęcia, które nie pozw alają na dosta
teczne odróżnian ie zjaw isk , są naukow o bezużyteczne. N ienaukow ość 
(brak obiektyw izm u) po lega m iędzy innym i na bezkry tycznym  i ek lek
tycznym posługiw aniu  się em pirycznym i danym i, nieliczeniu  się z chro
nologicznym  i przestrzennym  usytuow aniem  zjaw isk relig ijnych  oraz na 
pom ijaniu w yników  innych nauk (społecznych) o relig ii. C hociaż w w y
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padku zjaw isk hum anistycznych jest rzeczą ważną, by badacz w punkcie 
wyjścia był pozytywnie nastawiony do przedmiotu badań, jednak sam ich 
przebieg  m usi być m aksym alnie zobiektyw izow any tak, by w łasne jego 
przekonania nie p rzesądzały  w yników .

N iektóre zarzuty staw iane E liadem u są typowe i w spólne d la nauk 
hum anistycznych i m ają podstaw ę w naturze sam ych badanych zjawisk. 
M ożna stw ierdzić, że w dyskusjach nad zasadnością podejścia Eliadego 
on sam oraz krytycy posługują się różnym i pojęciam i (paradygm atam i) 
nauki i naukow ości: dość sw obodnym  Eliade i scjentystycznie zaw ężo
nym jego krytycy, oraz dw iem a różnymi koncepcjam i m etody naukowej: 
hipotetyzm  u Eliadego i indukcjonizm  u jego adwersarzy. Takie terminy, 
jak: „norm atyw ny” , „aprioryczny” , „nienaukow y”, „nieobiektyw ny” itp. 
nab ierają  tu, w zależności od teoretycznego kontekstu, odm iennych zna
czeń. K iedy E liade na przykład  tw ierdzi, że język  mitu i poezji jest 
uprzyw ilejow anym , a naw et jedynym  sposobem  m ów ienia o sacrum, 
m oże się pow ołać na sam ego P latona.

W  pracach Eliadego w iążą się ściśle ze sobą herm eneutyczna metoda, 
je j ontologiczne założenia i w arstw a em piryczna. O drzucenie tych czyn
ników je st rów noznaczne z porzuceniem  ponadhistorycznego rozumienia 
struktur relig ijnych. Bez zakładanej ontologii jego  podejście traci swe 
podstaw y, pozostając w najlepszym  w ypadku sposobem  klasyfikowania 
danych (R. D. Baird). Z drugiej strony staw ianie E liadem u zarzutu nie- 
naukow ości m oże być z w ielu pow odów  niew łaściw e. „Eliade nigdy nie 
tw ierdził, że historia religii, z jej zadaniam i system atycznym i, jest em pi
ryczna w w ąskim  naukow ym  sensie, chociaż posiada ona także swój 
w ym iar em piryczny” (K itagaw a). D yskusje w ram ach diachronicznej 
filozofii nauki (Th. K uhn) nauczyły nas ostrożności w ferowaniu w yro
ków . Jeśli k ry teria  racjonalności i naukow ości są  historycznie zmienne, 
do poglądów Eliadego nie m ożna tak po prostu przykładać wzorca nauki 
w ypracow anego w ram ach paradygm atu  pozytyw istycznego, i na tej 
podstaw ie odrzucać. Postępow anie E liadego należy do półfilozoficznej 
tradycji upraw iania hum anistyki, gdzie bardziej niż „czyste” fakty cenio
no zaw sze szerokość wizji: w eryfikacja lub falsyfikacja danych zgroma
dzonych z całego św iata nie je s t nigdy m ożliw a.

W śród wysuwanych zarzutów znajduje się także twierdzenie, że teoria 
relig ii E liadego je st dopasow ana do relig ii archaicznych, ale nie oddaje 
spraw iedliw ości w ielk im  (m onoteistycznym  i teocentrycznym ) religiom  
historycznym . Zadaniem  historyka religii jest stw ierdzić znaczenie, które 
ma pewna religia dla swych wyznawców, i Eliade oczekuje, że czytelnicy
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jego prac będą m ogli dzięki nim  lepiej zrozumieć wartość własnej trady
cji religijnej. Zachow ując szacunek dla każdej tradycji religijnej, uważał, 
że sakralność je s t jedna  i je s t je j tyle samo w relig ijności na przykład 
Eskim osów co w szam anizm ie i chrześcijaństw ie. Chciał podkreślić dwie 
prawdy rów nocześnie (inna sprawa, czy mu się to udało): że gdy chodzi
0 sacrum , n ie m a h ierarch ii m iędzy religiam i, chociaż skądinąd nie ma 
też m iędzy nim i egalitaryzm u. Pogląd ten w iązał się z antyew olucjoniz- 
mem Eliadego: rozw ój relig ii od „gorszych” do „lepszych” (lub odw rot
nie) jest m ożliwy tylko przy linearnej koncepcji czasu. Nie musi to jesz
cze oznaczać rzeczyw istej równości (relatywizm u) w szystkich religii pod 
każdym  w zględem , lecz w skazanie na ich elem ent w spólny. Z p ryw at
nych w ypow iedzi Eliadego i notatek w D zienniku  w iadom o, że szczegól
ne znaczenie przypisyw ał judaizm ow i i chrześcijaństw u. S tanow isko, że 
w tym, co istotne (sacrum ), w szystkie religie są równe, pozw ala E liade- 
mu na przykład  uw ażać szam anizm  za p ierw otną i czystą  form ę relig ii
1 staw iać na jednej p łaszczyźnie z h induizm em . Postaw ę, k tóra traktuje 
w szystkie w ierzenia religijne na tym sam ym  poziom ie, bez opow iadania 
się za jednym  z nich, zw ykło  się określać m ianem  aleksandrynizm u 
(E. M. Cioran). Problem  praw dziwości (autentyczności) konkretnej formy 
religii, tak ważny i rozstrzygający na przykład dla chrześcijaństw a, w o- 
góle się tu nie pojaw ia.

Eliade czu je się osobiście zaangażow any po stronie sacrum , relig ii
i człowieka, a książki jego m ają w sobie coś głęboko religijnego. W ielo
krotnie przypom ina, że w łaściw e rozum ienie św iata i ostatecznych celów 
człowieka je st możliwe tylko w perspektywie sacrum. Religijność E liade
go jest jednak  bardziej re lig ijnośc ią  taoistycznego m ędrca niż ch rześc i
jańskiego świętego. Zainteresow aniem  religią kosm iczną (ziemią, niebem , 
ogniem i w odą jako  hierofaniam i) Eliade przypom ina jońskich filozofów  
przyrody. W  relig ii kosm icznej nie ma m iejsca na transcendentnego
i osobow ego Boga oraz osobow y z Nim kontakt. Zbaw ienie nie m a tu 
charakteru osobistego, zindyw idualizow anego spotkania z A bsolutem , 
lecz je st rozp łyn ięciem  się w bliżej n ieokreślonej „n irw anie” . A m bicją  
Eliadego nie było jednak stworzenie nowej formy religijności lub synkre- 
tycznej relig ii a la E liade. C hciał mówić o relig ii i zjaw iskach re lig ij
nych niejako poza w szelkim i teologiami i dogm atam i. M ożna przyjąć, że 
m odelem  d la jego  po jęcia  chrześcijaństw a kosm icznego była relig ijność 
rum uńskich  chłopów , o k tórej sądził, że przechow uje elem enty  na jsta r
szych w ierzeń przedchrześcijańsk ich  w połączeniu  z chrześcijańskim i.
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E liade dostrzega z jednej strony w yjątkow ość chrześcijaństw a i fakt 
w cielenia B oga w dziejach  św iata, z drugiej strony uchyla ją , traktując 
chrześcijaństw o jako przedłużenie archaiki i utożsam iając eschatologiczne 
przepow iadanie C hrystusa z archaiczną i indyjską sym boliką odrodzenia 
św iata. Co w ięcej, z pozycji relig ii kosm icznej E liade je st krytyczny 
w obec tradycji judeochrześcijańsk iej, gdyż ta -  um ożliw iając powstanie 
nauk szczegółow ych -  przyczyniła  się do w spom nianej, krytykowanej 
przez niego, desakralizacji św iata. W yraża w szakże nadzieję, że Zachód
i chrześcijaństwo odnowią się przez odzyskanie kosmicznego i sakralnego 
w ym iaru rzeczyw istości, p rzekraczając w drodze kontaktu z religiami 
W schodu lokalne ograniczenia. Swe badania uw aża Eliade za przyczynek 
do tego dzieła.

M ircea E liade zm arł 22 kw ietn ia 1986 roku w C hicago, jako Sewell 
L. A very D istinguished  Service P rofessor Em eritus, zaopatrzony sakra
m entam i św iętym i, w obecności m odlącej się żony i przyjaciół. W pra
w osław nych kościołach Stanów Zjednoczonych odpraw iono nabożeństwa 
żałobne za spokój jego  duszy. Ten, który zw ykł m aw iać, że świat do
czesny jest iluzją, a śm ierć rodzajem  inicjacji, przeszedł do wymiaru sa
kralnej rzeczyw istości, o której istnieniu był zaw sze mocno przekonany.



ANEKS Hans-Georg Gadamer

Hermeneutyka

H erm eneutyka je st sztuką ćppriYetjefy, to znaczy głoszenia, przekłada
nia, w yjaśniania i interpretow ania. Herm esem  nazyw ano posłańca bogów, 
który przekazyw ał ich życzenia śm ierteln ikom . R ola jego  nie po legała 
jedynie na przekazyw aniu wiadom ości, lecz także na w yjaśnianiu boskich 
rozkazów, to znaczy przekładaniu ich na język  zrozum iały d la  śm iertel
nych. W łaściw e zadanie herm eneutyki polega na tym, by przełożyć pew 
ną sensow ną całość z innego „św iata” do w łasnego. D otyczy to rów nież 
podstaw ow ego znaczenia słow a ć p p t |v e ta ,  „w ypow iadania m yśli” , przy 
czym pojęcie wypowiedzi jest samo wieloznaczne i obejm uje wypowiedź, 
wyjaśnienie, interpretację i przekład. A rystotelesa r ie p t £ppr|V£taę, część 
O rganonu, nie je s t w ogóle herm eneutyką, lecz rodzajem  log icznej g ra 
m atyki, badającej logiczne struk tury  apofan tycznego  logosu (sądu), w y
kluczającej rów nocześnie w szystk ie inne rodzaje logosu, k tórym  nie 
chodzi w yłącznie o praw dę. H erm eneutyka jak o  sz tuka nie p rzysługuje 
według P la to n a1 w szystk im  sposobom  w yrażan ia  m yśli, lecz jedyn ie  tej 
wiedzy, która coś nakazuje, jak  w w ypadku króla, herolda itd. W  Epino- 
m is herm eneutyka stoi w jednym  szeregu z m antyką -  w yraźnie jako  
sztuka w yjaśn ian ia w oli bogów  w podw ójnym  sensie: pow iadam iania
i żądania posłuszeństw a. W  p ó ź n i e j s z e j  grece £ppr|V£[cc może 
oznaczać „uczone w y jaśn ian ie”, a żppriYElję „tego, kto w yjaśn ia”, jak
i „tłum acza”3. C harak terystyczne je s t to, że „sztuka” śpp r|V £(a , herm e
neutyka, była zw iązana ze sferą  sakralną, gdzie au to ry tatyw na w ola  o t
wiera słuchaczowi oczy na to, co m iarodajne. W  dzisiejszej św iadom ości 
naukow o-teoretycznej nie m a ju ż  żadnych śladów  pow iązan ia  ze sferą

1 P olitikos  260 d.
2 975 c.

3 Focjusz, B iblio theca  7; Platon, łon  543 e i P raw a  907 d.
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sakralną, chociaż główne formy, jakie przybrała późniejsza hermeneutyka, 
jako praw nicza w ykładnia ustaw oraz teologiczna lub filo logiczna inter
pretacja tekstów świętych lub klasycznych, im plikują nadal ów pierwotny 
sens norm atyw ny.

K iedy dzisiaj m ówim y o herm eneutyce, czynim y to w tradycji now o
żytnej nauki. W łaściwy tej tradycji sposób użycia słow a „herm eneutyka” 
sięga bow iem  pow stania now ożytnego pojęcia m etody i nauki. Pierwsze 
udokum entow ane użycie term inu „herm eneutyka” notujem y w 1654 roku 
w tytule książki J. K . D annhauera4. Od tego czasu odróżniam y herm e
neutykę teo logiczno-filo log iczną i praw niczą.

T e o l o g i c z n i e  herm eneutyka oznacza um iejętność w łaściwe
go w ykładania P ism a św iętego. M etodycznie została  opracow ana już 
w czasach p a t r y s t y c z n y c h ,  g łów nie przez św. Augustyna 
w D e doctńna Christiana. Zadania chrześcijańskiej dogm atyki kształtowa
ły się w napięciu m iędzy szczególną historią narodu żydowskiego, wyło
żoną historiozbaw czo w Starym  Testam encie, a uniw ersalistycznym  orę
dziem Jezusa w Nowym Testam encie. H erm eneutyka m iała pomóc w zli
kw idow aniu tego napięcia. Za pom ocą neoplatońsk ich  pojęć A ugustyn 
pokazuje w D e doctrina Christiana, że um ysł może przekroczyć sens do
słow ny i m oralny i dojść do sensu duchow ego. W  ten sposób zbiera on 
starożytne dziedzictw o herm eneutyki i przedstaw ia je  w zw artej formie.

Jądrem hermeneutyki s t a r o ż y t n e j  jest zagadnienie interpreta
cji a l e g o r y c z n e j ,  p rak tykow anej od daw na. P ierw otnym  sło
wem  określającym  alegoryczny sens była ij7tóvoCa, to je s t sens ukryty 
w tle. Ten typ interpretacji p ielęgnow ano już  w czasach  s o f i s t y -  
k i, to znaczy od m om entu, kiedy utracił sw ą obow iązu jącą  moc świat 
w artości hom eryckiego eposu, adresow any do arystokracji. Stało się to 
w raz z dem okratyzacją m iast, k iedy ich patryc ja t p rzysw oił sobie etykę 
warstw dobrze urodzonych. W yrazem  tej przem iany był sofistyczny ideał 
wychowania: Odyseusz zajął pozycję Achillesa. Potem alegorezę uprawia
no zw łaszcza w hellen istycznej in terpretacji H om era w szkole s t o i 
k ó w .  H erm eneutyka patrystyczna, zebrana przez O rygenesa i św. Augu
styna, została w ś r e d n i o w i e c z u  usystem atyzow ana przez 
K asjana i rozw inię ta w m etodę poczw órnego sensu pism a.

N ow ych bodźców  dostarczy ła herm eneutyce r e f o r m a c j a ,  po
w racając do literalnej interpretacji P ism a św iętego. R ów nocześnie refor

4 H erm eneulica sacra sive m ethodus exponendarum  sacrarum  lilterarum , Strassburg 
1654.
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matorzy wystąpili przeciw ko tradycyjnej nauce K ościoła i jego metodom 
podejścia do tekstu5. O drzucono zw łaszcza m etodę alegoryczną. O budzi
ła się św iadom ość now ej m etody, która m iała być obiektyw na, zw iązana 
z przedm iotem  i w olna od  subiektyw nej dow olności. C entralny m otyw 
był w szakże norm atyw ny: t e o l o g i c z n e j  i h u m a n i s 
t y c z n e j  herm eneutyce now ożytnej chodzi o w łaściw ą interpretację 
tekstów, które zaw ierają to, co je st rzeczyw iście m iarodajne i co należy 
odzyskać. S tąd  też m otyw em  zabiegów  herm eneutycznych  je st nie tyle 
fakt, jak  później u Schleierm achera, że pew na tradycja je s t m ało zrozu
m iała i prow adzi do n ieporozum ień, ile raczej to, że dzięki odkryciu 
zapom nianych źródeł istn iejącej tradycji będzie ją  m ożna rozsadzić lub 
zm ienić. C hodzi o ponow ne odkrycie i odnow ienie zakrytego lub zn ie
kształconego sensu tradycji. S ięgając do oryginalnych źródeł, herm eneu
tyka chce uzyskać now e rozum ienie tego, co zostało zniszczone przez 
zniekształcenie, w ypaczenie lub nadużycie: jak  B iblia p rzez tradycyjne 
nauczanie K ościoła, a k lasycy przez barbarzyńską łacinę scholastyki. 
Nowe podejście powinno zm ierzać do przyw rócenia wartości pierw ow zo
ru, niezależnie od tego, czy chodzi o p rzesłan ie bogów , interpretację 
wypowiedzi w yroczni, czy w ykładnię praw a.

Obok tej m otyw acji rzeczow ej obecna była rów nież u progu czasów  
nowożytnych m otywacja form alna, ponieważ właściwa nowej nauce świa
domość m etodologiczna w ym uszała stw orzenie ogólnej teorii interpreta
cji, pojętej ze w zględu na je j ogólność jako  fragm ent l o g i k i 6. D la 
dziejów  herm eneutyki decydujące znaczenie m iało w łączenie do logiki 
przez Ch. W olffa7 rozdziału  o herm eneutyce. W pływ  na to w yw arły 
zainteresow ania filozoficzne, zm ierzające do osadzenia herm eneutyki 
w ram ach ogólnej sem antyki. W yrazem  tych tendencji było dzieło 
G. F. M eiera Y ersuch  einer a llgem einen A uslegungskunst (1756). M eier

5 Por. badania K. H olla nad herm eneutyką Lutra: Luthers Bedeutung fiir  den Fort- 
schrilt der A uslegungskunst (1920). w: K. Holi, G esam m elte A ufsatze zur Kirchenge- 
schichte, Bd. 1, Tiibingen 1948 7 s. 544-582, oraz ich kontynuację przez G. Ebelinga, 
Evangelische Evangelienauslegung. E ine U ntersuchung zu Luthers H erm eneutik, w: For- 
schungen zur G eschichte und Lehre des Protestantisnius , X, 1 (1942); tenże, Die Anfange  
Luthers H erm eneutik, „Z eitschrift fiir Theologie und K irche" 48:1951 s. 176 n.

6 Por. L. G eldsetzera opis we w prow adzeniu do  now ego przedruku G. F. M eiera, 
Versuch einer allgem einen A uslegungskunst, D usseldorf 1965, zw łaszcza s. X n.

7 Ch. W olff, Philosophia rationalis sive logica, F rankfurt-L eipzig (1728) 1732. część 
III, fragm ent 3, rozdział 6 i 7.



2 8 6 ZROZUMIEĆ ŚW IAT WSPÓŁCZESNY

m iał sw ego pełnego inw encji poprzednika w osobie J. M. Chladeniusa8. 
O gólnie jednak  aż do X V III w ieku w yłan iająca się z teo log ii i filologii 
dziedzina herm eneutyki była fragm entaryczna i służyła wyłącznie dydak
tyce. Ze w zględów  pragm atycznych rozw inęła ona w praw dzie niektóre 
podstaw ow e reguły m etodyczne, czerpiąc je  przew ażnie ze starożytnej 
g ram atyki i retoryki (K w intylian9), jednak  w ogólności pozostała zbio
rem  w yjaśnień w ybranych tekstów , m ających um ożliw ić rozum ienie Pis
m a św iętego, a w dziedzinie hum anistyki -  klasyków . Nic dziwnego, że 
częstym  słow em  w tytule ów czesnych dzieł jest clavis  (klucz), jak 
u M. F lac iu sa10.

Zasób pojęć herm eneutyki s t a r o p r o t e s t a n c k i e j  wywo
dzi się w całości ze starożytnej retoryki. Epokowe znaczenie miało zasto
sow anie przez M elanchtona zasadniczych pojęć retorycznych do w łaści
w ego studiow ania książek (bonis auctoribus legendis). Na przykład pos
tulat, by szczegóły rozum ieć w świetle całości, bierze początek w relacji 
caput -  m em bra, w zorcow ej dla starożytnej retoryki. Jak pokazała prze
n ik liw a kry tyka R. S im ona11, stosow anie tej zasady herm eneutycznej 
p row adzi u F laciusa do ogrom nych napięć , poniew aż dogm atyczna jed 
ność kanonu, k tórą w ykorzystu je on przeciw ko oderw anej od całości 
in terpretacji now otestam entalnych pism , bardzo ogranicza zakres podsta
w ow ej reguły  luteranizm u: sacra scrip tura  sui ipsius interpres. Również 
teologiczna herm eneutyka w c z e s n e g o  O ś w i e c e n i a  usiłu
je , w kontekście odrzucania doktryny o w erbalnej inspiracji, dojść do 
ogólnych reguł rozum ienia. Swe p ierw sze herm eneutyczne uspraw iedli
w ienie znajduje w ów czas zw łaszcza h i s t o r y c z n a  k r y t y k a  
B i b l i i .  W ażnym  w ydarzeniem  była Rozpraw a teologiczno-polityczna  
B. Spinozy (1670). P rzeprow adzona przez niego krytyka, na przykład 
po jęcia cudu, m iała swe uzasadnienie w żądaniu rozum u, by uznawać 
tylko to, co rozum ne, czyli m ożliw e. R ów nocześnie zaw ierała ona ele
m enty pozytyw ne, gdyż dom agała się naturalnego w yjaśnienia tego, co

8 Einleitung zur richtigen Auslegung rernunftiger Reden und Schriften, Leipzig 1742, 
przedruk 1970.

9 Institu tio  oratoria.
M . Flacius, Claris scripturae sacrae, Basel 1567; por. także, De rationae cognos- 

cendi sacras litteras (fragment Clavis), nowe wydanie niem.-lac. 1968 (Instrumenta philo- 
sophiae, Series H erm eneutica III).

11 Histoire critiąue du texle du Noureau Testament, Rotterdam 1689; De l'inspiration 
des livres sacres, 1687.
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w Piśm ie św iętym  je st zgorszeniem  dla rozum u. P row adzi to do zw rotu 
w kierunku historii, to je s t od rzekom ych (i niezrozum iałych) opow iadań
o cudach do (racjonalnej) w iary w cuda.

Takiemu podejściu do Biblii sprzeciw ia się herm eneutyka p i e t y s - 
t y c z n a ,  która od czasów A. H. Franckego w iąże ściśle z interpretacją 
tekstu jego b u d u j ą c ą  a p l i k a c j ę .  Bardzo w pływ ow a herm e
neutyka J. J. R am bacha12 um ieściła  (za M orusem ) na tej sam ej p łasz
czyźnie co subtilitas in te lligendi i explicandi -  subtilitas applicandi. 
W yraz subtilitas  (delikatność), w yw odzący się praw dopodobnie z hum a
nistycznej postaw y w spółzaw odnictw a, zręcznie sugeruje, że „m etodyka” 
wykładni -  i ogólnie w szelka aplikacja reguł -  w ym aga władzy sądzenia, 
której z kolei sam e reguły  nie g w aran tu ją13. Jako teo log ia herm eneu ty 
ka końca X V III w ieku szuka stale kom prom isu z postaw ą dogm atyczną 
(na przykład  E m esti, Sem ler).

D opiero E. Schleierm acher (pod w pływ em  F. Schlegla) uw aln ia her
meneutykę, rozum ianą jako uniw ersalna teoria rozum ienia i interpretacji, 
od w szystkich m om entów  dogm atycznych i przypadkow ych. M om enty te 
dochodzą u n iego do głosu tylko dodatkow o w specja lnej, b ib lijnej od 
mianie herm eneutyki. W  ten sposób norm atyw ny, podstaw ow y sens tek
stów, który jedynie nadaw ał znaczenie zabiegom  herm eneutycznym , 
zszedł na drugi plan. R ozum ienie je s t o d t w ó r c z y m  p o w t ó 
r z e n i e m  pierw otnej tw órczości m yślow ej na podstaw ie kongen ial
ności duchów . D latego Schleierm acher, na tle pew nej koncepcji m e ta fi
zycznej, nauczał o ujednostkow ieniu w szechżycia. W  ten sposób na p ier
wszy plan w ysuwa się rola j ę z y k a, i to w postaci, która przezw ycię
żyła w sposób zasadniczy filo log iczne zacieśn ien ie herm eneutyki do 
tekstu pisanego. O parłszy rozum ienie na rozm ow ie i ogólnie na ludzkim  
porozumieniu, herm eneutyka Schleierm achera uzyskała głębsze fundam en
ty, pozwalające na zbudow anie na bazie herm eneutycznej systemu nauko
wego. H erm eneutyka sta ła się p o d s t a w ą  w s z y s t k i c h  
h i s t o r y c z n y c h  n a u k  h u m a n i s t y c z n y c h ,  a nie, 
jak  dotychczas, tylko teologii. Przestało obow iązyw ać dogm atyczne zało
żenie o m iarodajnym  tekście, dzięki którem u praca herm eneutyczna, 
zarówno teologa, jak  i hum anisty  filo loga (nie m ów iąc o praw niku), 
pełn iła sw ą p ierw otną funkcję pośredniczącą. Tym  sam ym  przed 
h i s t o r y z m e m  droga stanęła otw orem .

12 Institu tiones herm eneulicae sacrae  (1723), Jena 17648.

13 Por. 1. Kant, K rytyka władzy sądzenia  (1799), W arszaw a 1964.
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Po Schleierm acherze coraz m ocniejszą teoretyczną podstaw ą w szyst
k ich nauk hum anistycznych sta ła się in terpretacja  p s y c h o l o 
g i c z n a ,  w sparta rom antyczną doktryną o n ieśw iadom ej twórczości 
geniusza. N ajw yraźniej w idać to już  u H. S te in tha la14. U W . Diltheya 
prow adzi to do now ego, system atycznego uzasadnien ia koncepcji nauk 
hum anistycznych  za pom ocą rozum iejącej i opisującej psychologii. To 
now e, teoriopoznaw cze podejście u torow ało  sobie w cześniej drogę 
u A. B oeckha w jego sław nych w ykładach Enzyklopadie und Methodolo- 
gie der ph ilo log ischen  W issenschaften  (1877). Boeckh określa wprost 
zadanie filologii jako „poznanie tego, co poznane” . Tym  samym norma
tywny sens literatury  klasycznej, odkryty k iedyś na now o przez huma
nizm, uzasadniający pierwszorzędnie im itatio, zachował już tylko znacze
nie h istoryczne. Ze w zględu na podstaw ow e zadanie rozum ienia Boeckh 
odróżnił następujące sposoby interpretacji: gram atyczny, literacko-gatun- 
kow y, h isto ryczno-realny  i psychologiczno-indyw idualny.

Do poglądów  B oeckha naw iązał W. D ilthey, rozw ijając koncepcję 
psychologii rozum iejącej. Ciągłym  upom nieniem  było dla niego tło histo- 
ryczno-filozoficzne lub, co w ięcej, h istoryczno-teo logiczne, do którego 
odw oływ ała się pom ysłow a h istoryka J. G. D roysena oraz ostra krytyka, 
z jaką wobec w spółczesnego sobie naiwnego historyzm u wystąpił przyja
ciel D iltheya P. Y orck von W artenburg , lu teranin , upraw iający spekula- 
tyw ną filozofię . Jedno  i drugie przyczyniło  się do ew olucji poglądów 
D iltheya. Pojęcie p r z e ż y c i a ,  stanow iące psychologiczną podstawę 
jego  herm eneutyki, zostało dopełnione rozróżnieniem  m iędzy e k s 
p r e s j ą  i z n a c z e n i e m ,  częściow o pod w pływ em  Husserla 
krytyki psychologizm u (w Prolegom ena  do L ogische Untersuchungen, 
1899) oraz jego  pla ton izu jącej teorii znaczenia, częściow o zaś przez 
naw iązanie do teorii H egla o ob iektyw nym  d u ch u 15. W szystko to przy
niosło ow oce w XX w ieku. D zieło  D iltheya kontynuow ali G. Misch, 
J. W ach, H. F reyer, E. R othacker, O. F. Bollnow  i inni. Podsum owania 
idealistycznej tradycji herm eneutyki od Schleierm achera do Diltheya 
i późniejszej dokonał historyk praw a E. B e tti16.

14 E inleitung in die Psychologie und Sprachw issenschaft, Berlin 1871.
15 W. Dilthey, Gesammelte Schrifien, Bd. 4  i 8, Stuttgart 1914-, Góttingen 1974 wyd.

5 (Bd. 4) i 1968 wyd. 4 (Bd. 8).
16 Zur Grundlegung cincr allgem einen Auslegungslchre, w: Festschrift fur E. Rabel, 

Bd. 2, Tiibingen 1954 s. 79-168; Allgem einc Auslegungslchre ais M ethodik der Geisleswis- 
senscha ften , T iibingen 1967 (oryg. M ilano 1955).
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D ilthey nie poradził sobie n igdy z dręczącym  go problem em  teore
tycznego pogodzenia „św iadom ości h isto rycznej” z w ym ogiem  praw dzi
wości staw ianym  przez naukę. Form ułka E. T roeltscha: „od relatyw ności 
do totalności”, m ająca stanowić teoretyczne rozw iązanie problem u relaty
wizm u w sensie D iltheya, tkw iła  nadal, podobnie jak  dzieło  T roeltscha, 
w historyzm ie, w ym agającym  przezw yciężenia. Rzecz charakterystyczna, 
że Troeltsch, rów nież w swym  dziele o historyzm ie, stale na nowo ucie
kał w (błyskotliwe) historyczne dygresje. Inaczej Dilthey, szukał on poza 
w szelką rela tyw nością tego, co stałe, i zaprojektow ał bardzo w pływ ow ą 
t y p o l o g i ę  św iatopoglądów , m ającą uw zględnić fak t w ieloaspek- 
tywności życia. Takie przezw yciężenie historyzm u sam o zaw ierało natu
ralnie nie zreflektowane, dogm atyczne założenia (chociaż nie tak wyraźne 
jak u Fichtego, którego często nadużyw ane pow iedzenie: „w ybór pewnej 
filozofii zależy od tego, jak im  się je s t cz łow iekiem ” 17, było jednoznacz
nym przyznaniem  się do idealizm u). U jaw niło  się to przede w szystkim  
pośrednio u następców  Diltheya: rozw ijane typologie pedagogiczno-antro- 
pologiczne, psychologiczne, socjo logiczne, h istoryczne i należące do 
teorii sztuki pokazyw ały ad oculos , że ich ow ocność zależy od ukrytych 
dogmatycznych założeń. W idać było, że wszystkie te typologie -  M. W e
bera, E. Sprangera, Th. L itta, W . P indera, E . K retschm era, E. R. Jaen- 
scha, Ph. L erscha itd. -  m ają  ogran iczoną praw dziw ość i tracą  ją  
z chw ilą, gdy chcą  objąć w szystk ie zjaw iska, to znaczy uzyskać zupeł
ność. Taka „rozbudow a” pew nej typologii, by była ona w szechogarniają
ca, z istoty pociąga za sobą je j sam odestrukcję, to jest utratę dogm atycz
nego jąd ra  praw dy. N aw et P sycho log ie der W eltanschauungen  (1919) 
K. Jaspersa nie była jeszcze całkow icie w olna od tych problem ów, w łaś
ciwych w szystkim  typologiom  po M. W eberze i W. D iltheyu, jak  dom a
gał się (i osiągnął) w sw ojej P hilosophie  (1932). Typologia, jako instru
ment m yślenia, daje się bow iem  uspraw ied liw ić tylko ze stanow iska 
skrajnie nom inalistycznego, ale naw et nom inalistyczny radykalizm  samo- 
ascezy M. W ebera m a sw oje g ran ice18.

H erm eneutyka t e o l o g i c z n a ,  zapoczątkow ana p róbą Schleier- 
m achera znalezienia ogólnych podstaw  herm eneutyki, ugrzęzła w podob
ny sposób w dogm atycznych aporiach. Już F. Liicke, w ydaw ca wykładów 
Schleierm achera o herm eneutyce, podkreślał m ocniej aspekt teologiczny. 
D ziew iętnastow ieczna teo log iczna dogm atyka pow róciła  w całości do

17 J. G. F ichte, Sdm tliche W erke, Hg. I. H. F ichte, 1845-1846, Bd. 1 s. 434.
18 Por. D. H enrich, Die E inheit der W issenschafislehre M ax W ebers, Tiibingen 1952.
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staropro testanckiej problem atyki herm eneutycznej, w yznaczonej przez 
reguła fid e i.  W  narastającej opozycji do niej były h istoryczne postulaty 
teologii liberalnej, krytycznej wobec każdej postaci dogm atyki. Stąd też 
epokow e znaczenie herm eneutycznych rozważań R. Bultm anna, znajdują
cych w yraz w  haśle odm itologizow ania, przechodzących przez radykalny 
historyzm  i będących pod w pływem  t e o l o g i i  d i a l e k t y c z 
n e j  (K. B arth, E. T hum eysen). D oprow adziły  one do autentycznego 
zapośredniczenia m iędzy h istoryczną i dogm atyczną egzegezą. Oczywiś
cie, dy lem at m iędzy h isto ryczno-indyw idualizu jącą analizą i kerygma- 
tycznym  głoszeniem  pozostał nie rozwiązany. D ebata na tem at o d m i 
t o l o g i z o w a n i a ,  p rzedstaw iona ze znaw stw em  przez G. Bom- 
k am m a19, m iała duże znaczenie dla herm eneutyki, poniew aż odżyło 
w niej we w spółczesnej odm ianie daw ne napięcie m iędzy dogm atyką 
i herm eneutyką. D alsze rozw ażania teologiczne odw iodły Bultm anna od 
idealizm u, a zb liżyły  do m yśli H eideggera. D okonało się to pod wpły
wem  roszczeń K. Bartha i dialektycznej teologii, by uwzględniać zarów
no ludzką, jak  i teologiczną problem atykę „m ówienia o Bogu”. Bultmann 
szukał „pozytyw nego” rozw iązania, to znaczy dającego się metodycznie 
uspraw iedliw ić, nie rezygnującego z żadnych osiągnięć teologii historycz
nej. W  tej sytuacji w ydaw ało mu się, że egzystencjalna filozofia M. Hei
deggera, w yłożona w Sein und Z eit (1927), m oże służyć jako neutralne 
stanowisko antropologiczne i stanowić ontologiczną podstawę samozrozu- 
m ienia w iary20. C harak terystyczne dla bytu ludzkiego (D asein ) skiero
w anie ku przyszłości i jego  au ten tyczność, a z drugiej strony związanie 
ze św iatem  daw ały się w yjaśn ić teologicznie. H erm eneutyczny profit 
z takiego postępow ania po legał przede w szystk im  na uzyskaniu pojęcia 
p r z e d r o z u m i e n i a ,  nie m ów iąc ju ż  o bogatym  plonie egzege- 
tycznym  takiej herm eneutycznej św iadom ości.

Nowe podejście filozoficzne H eideggera przyniosło pozytywne skutki 
nie ty lko w teo logii, lecz przede w szystk im  przełam ało  relatyw istyczne 
i typologiczne skostn ienie szkoły D iltheya. Z asługą G. M ischa jest wy

19 Die Theologie R u d o lf Bultm anns in der neueren D iskussion, „Theologische Rund
schau N F ” 29:1963 s. 33-141.

20 O problem atyczności tak iego „neutralnego” korzystania z egzystencjalizm u zob. 
K. Lów ith, G rundziige der Entw icklung der Phdnom enologie zur Philosophie und ihr 
Verhaltnis zur proteslantischen Theologie, „Theologische Rundschau N F” 2:1930 s. 26 n., 
333 n.
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zwolenie na now o filozoficznych  idei D iltheya21 przez skonfrontow anie 
z Husserlem i Heideggerem . C hociaż dokonana przez M ischa rekonstruk
cja podejścia D iltheya u trw aliła ostatecznie opozycję w obec H eideggera, 
dla tego ostatniego w yjście D iltheya poza „transcendentalną św iadom ość” 
w kierunku życia było ważnym  punktem  oparcia dla jego filozofii. D zię
ki w ykorzystaniu idei D iltheya w fenom enologicznych podstaw ach f  i - 
l o z o f i i  e g z y s t e n c j a l n e j  problem  herm eneutyczny uległ 
filozoficznej radykalizacji. To wówczas H eidegger stworzył pojęcie „her
meneutyki faktualności” i tym sam ym  -  w opozycji do fenom enologicz
nej ontologii istotności -  postawił paradoksalne zadanie, by poddać mimo 
wszystko in terpretacji to, co w istn ien iu  je s t nie do pom yślen ia (Schel- 
ling), co w ięcej, by zinterpretować istnienie jako „rozum ienie” i autopro- 
jekcję własnych możliwości. H erm eneutyka, zajęta dotychczas instrum en
talnie pojętą m etodą, doszła tutaj do punktu, w którym  m usiała się zwró
cić ku tem u, co ontologiczne. R ozum ienie nie je s t tylko jednym  z wielu 
sposobów ludzkiego m yślenia, lecz podstaw ow ym  w ym iarem  ludzkiego 
bytu. Odtąd dziejow ość przestała w yw oływ ać w idm o historycznego rela
tywizmu.

Kiedy jednakże H eidegger uznał transcendentalne uzasadnien ie swej 
fundam entalnej on to log ii za n iew ystarczające i kiedy w perspektyw ie 
„zwrotu” „herm eneutyka fak tualności” zam ieniła się w „prześw ietlen ie”, 
w „tu o to” bytu, w ów czas raz je szcze doszło  do zaostrzen ia herm eneu- 
tycznej problem atyki tradycji idealistycznej. R ów nież błyskotliw a dialek- 
tyka, za pom ocą której Betti usiłował uspraw iedliw ić dziedzictw o rom an
tycznej herm eneutyki we w spółoddziaływ aniu  tego, co subiektyw ne i o- 
biektywne, m usiała się w ydaw ać n iew ystarczająca po tym , jak  Sein und  
Zeit pokazało on to log iczną uprzedniość po jęcia  podm iotu , a zw łaszcza 
gdy późniejszy H eidegger w perspektyw ie „zw rotu” rozsadził ram y re 
fleksji transcendentalno-filozoficznej. „Z darzen ie” praw dy, tw orzące 
przestrzeń dla odkryw ania i zakryw ania, nadało w szelkiem u odkryw aniu 
-  także tem u w naukach rozum iejących  -  now ą w artość on tologiczną. 
Umożliwiło to postaw ienie szeregu now ych pytań tradycyjnej herm eneu
tyce.

P sychologiczna podstaw a idealistycznej herm eneutyki okazała się 
p r o b l e m a t y c z n a :  czy rzeczyw iście sens tekstu w yczerpuje się 
w sensie „zam ierzonym ” (m ens auctoris)? C zy rozum ienie n ie  je s t n i

21 G. M isch, L ebensphilosophie und Phanom enologie, Bonn 1930.
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czym  innym  niż odtw orzeniem  pierw otnej twórczości? Jest oczyw iste, że 
nie w ystarcza to w herm eneutyce praw niczej, k tó ra  przecież spełnia 
funkcję prawotw órczą. Fakt ten wiąże się z jej zadaniam i normatywnymi. 
N atom iast naukow e pojęcie obiektyw ności dom aga się obstaw ania przy 
tym kanonie in terpretacji. Czy rzeczyw iście kanon taki w ystarcza? Na 
przykład  przy  in terpretacji d z i e ł  s z t u k i  (k tóra przybiera nadto 
w w ypadku reżysera, dyrygenta i tłum acza dodatkowo postać twórczości 
p raktycznej)? I jak im  praw em  chce się ten odtw órczy sens interpretacji 
odłączyć od sensu naukow ego? C zy tw órczość taka dokonuje się luna
tycznie i bezwiednie? N a pew no nie m ożna zacieśniać treści odtwórczoś- 
ci do tego, co wywodzi się ze św iadom ego nadaw ania sensu przez auto
ra. Sam ointerpretacja artystów  ma, jak  wiadom o, dość w ątpliw ą wartość. 
Sens ich tw órczości staw ia przed in terpretacją w yraźne zadanie zbliżania 
się do niego.

A jak  rzecz się m a z sensem  i tłum aczeniem  w ydarzeń h i s t o 
r y c z n y c h ?  Świadom ość ludzi żyjących w danym  czasie charaktery
zuje się tym, że ci, którzy „przeżyw ają” historię, nie uśw iadam iają sobie 
tego, co się z nim i dzieje. D ilthey, jak  o tym św iadczy m odel biografii 
i autobiografii D iltheyow skiej teorii historycznego kontekstu oddziaływa
n ia22, do końca obstaw ał przy system atycznych konsekw encjach swego 
pojęcia przeżycia. Rów nież błyskotliw a krytyka pozytyw istycznego poję
cia m etody przez R. G. C ollingw ooda23, przy w ykorzystaniu dialektycz
nego narzędzia w postaci heglizm u w w ydaniu B. C rocego, pozostaje 
uw ikłana ze sw ą doktryną o re-enactm ent w subiektywistyczne zawężenie 
problem u, gdy jako m odelow y przypadek historycznego rozum ienia trak
tuje pow tórzenie zrealizowanych zamiarów. Rozwiązanie, by przypisywać 
h istorykow i kongenialność z badanym  przedm iotem  -  skorzystał z niego 
S chleierm acher -  jak  w iadom o, daleko nie prow adzi. Żądanie takie jest 
w obec h isto ryka zbyt w ygórow ane oraz św iadczy o niedocenianiu jego 
zadania.

A jak  to jest z k e r y g m a t y c z n y m  sensem Pism a świętego? 
Pojęcie kongenialności prowadzi tutaj ad absurdum, przywodząc na myśl 
straszak teorii inspiracji. A le rów nież h i s t o r y c z n a  egzegeza 
B iblii na tra fia  na granice, zw łaszcza w w ypadku kluczow ego pojęcia 
sam ozrozum ienia. Czyż zbawczy sens Pism a świętego nie jest z koniecz
ności czym ś innym  n iż p rostą  sum ą teo logicznych poglądów  autorów

22 G esam m elte Schriften , Bd. 8.
D enken. E ine A ulobiographie, S tuttgart 1955.
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Nowego Testam entu? D latego n a  uw agę nadal w tym  punkcie zasługuje 
herm eneutyka p i e  t y s t y c z n a (A. H. Francke, J. J. R am bach), 
poniew aż dołączyła w swej teorii in terpretacji po jęcie a p l i k a c j i  
do „rozum ienia” i „eksp likacji” , podkreśla jąc tym  sam ym  aktualność 
Pism a św iętego. Tutaj kryje się centralny m otyw  herm eneutyki, traktują
cej na serio dziejowość człowieka. Na pew no liczy się z nią herm eneuty
ka idealistyczna, zw łaszcza Betti poprzez „kanon zgodności sensu”. W y
daje się jednak, że w ystarczającą podstawę m etodyczną zapew nia dopiero 
stanowcze uznanie pojęcia przedrozum ienia oraz zasady historii oddziały
wającej albo rozw inięcie św iadom ości podległej oddziaływ aniu dziejów . 
Szczególny w ypadek, jak im  je s t po jęcie kanonu  w now otestam entalnej 
teologii, znajduje tu swe uspraw iedliw ienie. Sytuacji tej odpow iada fakt, 
że najnowsze dyskusje w herm eneutyce przeniosły się rów nież na obszar 
teologii kato lickiej (G. S tachel, E . B iser)24. Podobne tendencje znajdu
jem y w teorii literatury pod nazw ą „estetyki recepcyjnej” (H. R. Jauss). 
Ale w łaśnie w teorii literatury ze sprzeciw em  wobec estetyki recepcyjnej 
w ystąpiła m etodologicznie zo rien tow ana filo log ia (E. D. H irsch, Th. 
Seebohm )25.

W  tej sytuacji now ego życia nabiera czcigodna tradycja herm eneutyki 
p r a w n i c z e j . W  now oczesnej dogm atyce praw a m ogła ona odgry
wać niew ielką rolę, jako  nie dająca się całkow icie uniknąć skaza na 
sam ej w sobie doskonałej dogm atyce. W  każdym  razie nie m ożna było 
nie uznać, że je s t ona dyscyp liną  norm atyw ną i spełn ia  dogm atyczną 
funkcję dopełn ian ia praw a. Jako  takiej przysługuje je j istotne zadanie, 
a m ianow icie p rzerzucan ia m ostów  nad realn ie is tn ie jącą  p rzepaśc ią 
między ogólnością p raw a stanow ionego a konkretnością poszczególnych 
w ypadków . Jednak herm eneu tyka p raw nicza je st w swej genezie czym ś 
więcej i bardziej isto tnym . N am ysł nad je j dzie jam i26 pokazuje, że pro
blem  rozum iejącej w ykładni w iąże się śc iśle  z problem em  aplikacji. To 
podw ójne zadanie staw iano praw oznaw stw u od czasu  r e c e p c j i  
p r a w a  r z y m s k i e g o .  Chodziło  w ów czas nie tylko o zrozum ie
nie rzym skich praw ników , lecz o zastosow anie dogm atyki p raw a rzym 

24 G. Stachel, Die neue H erm eneutik , Miinchen 1968; E. Biser, Theologische Sprach- 
theorie und H erm eneutik , M iinchen 1970.

25 H. R. Jauss, Literaturgeschichte ais Provokation  der Literaturw issenschaften , 
Frankfurt a.M . 1970; E. D. H irsch, Validity in In terpreta tion , New Haven 1967; Th. 
Seebohm , Zur K rilik der herm eneutischen Vernunft, Bonn 1972.

26 Por. wstęp C. W . F. W alcha do  C h. H. E ckarda H erm eneutica iuris, Jena 17792.
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skiego do now oczesnego , cyw ilizow anego św iata27. S tąd  bierze się 
w praw oznaw stw ie nie m niej ścisłe niż w teologii pow iązanie zadania 
herm eneutycznego z dogm atycznym . Tak długo, jak  praw o rzymskie 
zachow yw ało sw ą obow iązującą m oc praw ną, nie m ogła się nim  zająć 
jako  szczególnym  faktem  h istorycznym  teoria interpretacji. Jeszcze wy
kładnia praw a rzym skiego przez A. F. J. Thibauta (18 06)28 traktowała 
jako rzecz oczyw istą  to, że teoria interpretacji nie m oże się opierać wy
łącznie na zam iarach prawodawcy, lecz musi podnieść „rację ustawy” do 
rangi w łaściw ego kanonu herm eneutycznego.

W raz z ustanow ieniem  n o w o c z e s n y c h  k o d e k s ó w  
p r a w n y c h  głów ne klasyczne zadanie interpretacji prawa rzymskie
go m usiało prak tycznie stracić swe dogm atyczne znaczenie i stać się 
fragm entem  historycznej p rob lem atyki praw niczej. D latego m ogła ona, 
jako  h isto ria  praw a, bez zastrzeżeń podporządkow ać się m etodycznym 
wym ogom  nauk historycznych. N atom iast herm eneutyka prawnicza, jako 
pom ocnicza dyscyplina now ej dogm atyki praw a, znalazła się na obrze
żach praw oznaw stw a. N aturaln ie fenom en herm eneutyczny w postaci 
zasadniczego problem u „konkretyzacji w praw oznaw stw ie”29 ma swe 
zasadne m iejsce we w szystk ich  naukach  praw niczych, podobnie jak  ma 
swe m iejsce w teologii, podejm ującej nieustannie zadanie odm itologizo
wania.

T rzeba w ięc zapytać, czy teo log ia  i praw oznaw stw o nie w noszą cze
goś istotnego do herm eneutyki o g ó l n e j .  P ytania tego nie da się 
oczyw iście rozw inąć w ram ach im m anentnej problem atyki metody teolo
gicznej, praw niczej i nauk historyczno-filologicznych. Przecież o to właś
nie chodzi, by w skazać na granice rozum ienia siebie przez poznanie 
h istoryczne i by przyw rócić in terpretacji dogm atycznej je j ograniczoną 
zasadność30. S przeciw ia się tem u jednak  pojęcie bezzałożeniow ości na
uki31. Z tego pow odu badania przeprow adzone przeze mnie w Wahrheit

27 Por. m iędzy innymi P. Koschaker, Europa und das rómische Recht, Miinchen-Ber- 
lin 19583.

28 Theorie der logischen A uslegung des rom ischen Rechts  (1799), D usseldorf 1966.
29 K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung im Recht und Rechtswissenschaft unserer 

Z eit, H eidelberg 1953, A bhandlungen H eidelberger Akademie der W issenschaften.
30 Por. E. R othacker, D ie dogm atische D enkform  in den G eistesw issenschaften und 

das Problem des H istorism us , W iesbaden 1954, Abhandlungen der Akademie der W issen
schaften und der L iteratur in M ainz. G eistes- und sozialw issenschaftliche Klasse Nr. 6.

31 Por. E. Spranger, D er Sinn der Vorausselzungslosigkeit in den Geisteswissenschaf
ten (1929), H eidelberg 19643. A utor w ykazał, że hasło bezzałożeniowości wywodzi się
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und M ethode  (1960) w yszły od takiej dziedziny dośw iadczenia , która 
w pew nym  sensie m usi być zaw sze nazw ana dogm atyczną, poniew aż jej 
roszczenia dom agają  się uznania, nie pozw alając na zaw ieszenie sądu -  
od dośw iadczenia sztuki. R ozum ieć oznacza tu ta j tyle co uznać i zaak
ceptować w każdej regule (interpretacji) pow iedzenie E. Staigera: „pojąć 
to, co nas ogarn ia” . O biektyw ność teorii sztuki lub literatury , których 
naukow ość należy traktow ać z ca łą  pow agą, pozostaje jednak  zaw sze 
podporządkowana doświadczeniu sztuki i poezji. O tóż w samym dośw iad
czeniu sztuki nie da się nigdy oddzielić applicatio  od in tellectio  i expli- 
catio, co nie pozostaje naturalnie bez konsekwencji dla nauk zajmujących 
się sztuką. W  ten sposób struktura aplikacji, m ająca swe zasadne miejsce 
w herm eneutyce praw niczej, m usiała zyskać na ważności. Chociaż narzu
cające się stąd ponowne zbliżenie się dwu typów rozum ienia: prawniczo- 
-historycznego i praw niczo-dogm atycznego , nie przekreśla , jak  to pod
kreślają zw łaszcza E. B etti i F. W ieacker, zachodzących  m iędzy nim i 
różnic, m ożna jednak  ogólnie przyjąć, że w ykazany został założeniow y 
charakter w szelkiego rozum ienia. Tego, co pow iedziano, nie wolno w ża
dnym w ypadku rozum ieć tak, że należy pozostaw ić „nauki hum anistycz
ne”, jako m niej ścisłe, w ich pożałow ania godnym  niedorozw oju, dopóki 
nie uda się je  podnieść do rangi science  i w łączyć do unity o f  science. 
Przeciwnie, herm eneutyka f i l o z o f i c z n a  dochodzi do w niosku, 
że rozum ienie m ożliw e je st tylko pod w arunkiem , że rozum iejący  u- 
w zględni swe założenia. Tw órczy w kład rozum iejącego  należy  w nie 
dający się przekreślić  sposób do sensu sam ego rozum ienia . N ie u sp ra
wiedliwia to  jednak  prywatności i arbitralności subiektyw nych uprzedzeń, 
ponieważ rzecz, o którą każdorazowo chodzi, spełnia funkcję dyscyplinu
jącą. N atom iast nie dający się uchylić konieczny dystans czasów, kultur, 
klas i ras je s t m om entem  ponadsubiektyw nym , udzielającym  rozum ieniu 
napięcia i życia. D latego też zarów no w w y k ł a d z i e  N o w e 
g o  T e s t a m e n t u  (przede w szystkim  u E. Fuchsa i G. Ebelinga), 
jak  i p rzykładow o w k r y t y c e  l i t e r a c k i e j  tudzież w 
f i l o z o f i c z n y m  rozwinięciu podejścia H eideggera problem atyka 
herm eneutyczna przesunęła się zasadniczo od podstaw y subiektywno-psy- 
chologicznej w kierunku obiektyw nego, dziejow o przekazyw anego sensu. 
Podstaw ow a ro la w zapośredniczaniu dystansów  przypada j ę z y k o 
w i ^  którym  interpretujący (lub tłum acz!) w yraża na now o to, co zro 

z klim atu czasów  kulturkam pfu po roku 1870, n ie zdaw ał on sobie jednak  naturalnie 
w najm niejszej m ierze spraw y z jego  w szechobecności.
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zum iał. T eologow ie i poetologow ie m ów ią w prost o zdarzeniu języka. 
W  ten sposób herm eneutyka zbliża się w pewnym sensie do f i l o z o 
f i i  a n a l i t y c z n e j ,  m ającej początek  w neopozytyw istycznej 
krytyce m etafizyki. Od czasu, gdy przestała ona tw ierdzić, że przez ana
lizę sposobów  m ów ienia i u jednoznacznianie w szystkich w ypow iedzi za 
pom ocą sztucznego, sym bolicznego języka da się raz na zaw sze rozw ią
zać problem  „opętania przez język”, nie m ogła, jak  pokazały D ociekania  
filo zo fic zn e  L. W ittgensteina, nie zająć się problem em  funkcjonow ania 
języka w g r z e  j ę z y k o w e j .  K.-O. Apel słusznie podkreślił, że 
ciągłość tradycji da się opisać za pom ocą po jęcia gry językow ej tylko 
w sposób n ieciąg ły32. P rzezw yciężając przez refleksję  nad warunkam i 
rozum ienia (przedrozum ienie, prym at pytania, h istoria m otyw acji każdej 
wypowiedzi) naiwne pozytywistyczne pojęcie tego, co bezpośrednio dane, 
herm eneutyka je s t rów nocześnie k ry tyką pozytyw istycznej koncepcji 
metody. Jest dyskusyjne, czy idzie ona przy tym za schem atem  transcen
dentalnej teorii, czy raczej za schem atem  historycznej d ia lek tyk i33.

W  każdym  razie herm eneutyka ma sw ą w łasną tem atykę. Mimo swej 
form alnej ogólności n i e daje się ona zasadnie w łączyć do l o g i k i .  
Rozumie ona pew ną w ypowiedź nie tylko pod kątem  je j wartości logicz
nej, lecz jako odpowiedź, a poniew aż musi dotrzeć do sensu wypowiedzi 
na podstaw ie m otywującej ją  historii, jest zm uszona w yjść poza logicznie 
uchw ytną treść. Pogląd ten znajdujem y zasadniczo ju ż  w H eglow skiej 
dialektyce ducha. Odnowili go B. Croce, Collingw ood i inni oraz uzasad
nił fenom enologicznie H. L ipps w H erm eneu tische L og ik  na gruncie 
teorii H usserla o anonim ow ych intencjonalnościach. W  A nglii J. L. A u
stin rozw inął w podobnym  kierunku poglądy późnego W ittgensteina.

O w iele ściślejsze są natom iast zw iązki herm eneutyki z r e t o r y 
k ą ,  z która dzieli e lK Ó ę,  argum entację persw azyjną. T radycja retoryki, 
jak  to pokazał przede w szystkim  K. D ockhorn34, przerw ana radykalnie 
w N iem czech w X V III w ieku, oddziaływ ała nadal ukrycie w dziedzinie 
estetyki oraz herm eneutyki. D latego głosy sprzeciw u wobec m onopolizu
jących roszczeń współczesnej logiki m atem atycznej pojaw iają się również

32 W ittgenstein und das Problem  des herm eneutischen V erslehens , „Zeitschrift fur 
Theologie und K irche" 63:1966 s. 49-87.

33 Por. artykuły w: Hermeneutik und Dialektik. Festschrift fu r  H.-G. Gadamer, Tiibin- 
gen 1970, oraz posłow ie do: H.-G. G adam er, W ahrheit und M ethodc , Tiibingen 19723.

34 Recenzja K. Dockhorna książki H.-G. Gadam era Wahrheit und M ethode. „Góttinger 
G elehrter A nzeiger” 1966 nr 218.
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ze strony retoryki i teorii praw a, na p rzykład  ze strony Ch. P erelm ana
i jego  szko ły35.

Do tego w szystkiego dochodzi daleko szerszy w ym iar problem u her- 
m eneutycznego, m ianow icie cen tra lne  m iejsce, jak ie  w herm eneutyce 
zajm uje j ę z y k .  Nie je st on bow iem  ty lko jednym  spośród w ielu 
m ediów  -  w ram ach św iata „form  sym bolicznych” (E. C assirer) -  lecz 
pozostaje w szczególnym  stosunku do po tencja lnej w spólnoty rozum u, 
aktualizującego się, jak  to podkreślił R. H ónigsw ald, przez kom unikow a
nie się. Na tym  w łaśnie polega uniw ersalność w ym iaru herm eneutyczne- 
go. Spotykam y ją  ju ż  w teorii znaczenia św. A ugustyna i św. Tom asza, 
którzy dostrzegali w yższość znaczenia rzeczy nad znaczeniem  znaków  
(słów ), uspraw ied liw iając w ten sposób potrzebę w yjścia poza sensus  
litteralis. H erm eneutyka w spółczesna nie m oże naturaln ie pójść tak po 
prostu w skazaną d rogą i nie m oże w prow adzać żadnej now ej alegorezy. 
Zakładałoby to bow iem  istn ienie języ k a  stw arzania, którym  przem aw ia 
do nas Bóg. Nie da się jednak uciec od m yśli, że „sens”, którego odczy
tanie je s t zadaniem  herm eneutyki, w szedł nie tylko w m ow ę i pism o, 
lecz we wszystkie twory człowieka. U zasadnione pretensje do rozum ienia 
w ysuw a n ie ty lko na przykład  języ k  sztuki, lecz każda w ogóle postać 
ludzkiej tw órczości kulturow ej. P roblem  je s t jeszcze szerszy. C óż bo 
wiem nie należy do naszej językow o ukonstytuow anej orientacji w św ie
cie? W szelk ie ludzkie poznanie św iata  je s t zapośredniczone językow o. 
P ierw szą orien tację w św iecie uzyskujem y ucząc się języka. A le nie 
tylko to. Językow ość naszego bycia-w -św iecie artykułuje w końcu ca łą 
dziedzinę dośw iadczenia. Logika indukcji, opisyw ana przez A rystotelesa
i rozw inię ta p rzez F. B acona36, m oże być jako  logiczna teoria dośw iad
czenia n iezadow alająca i w ym agać korek ty37, oddaje jednak  znakom icie 
bliskość rzeczy z językow ą artyku lacją  św iata. W szelkie dośw iadczenie 
dokonuje się w ciągłym  kom unikatyw nym  rozw ijaniu się naszego pozna
w ania św iata. Jest ono poznaw aniem  tego, co poznane, w o w iele g łęb
szym i ogólniejszym  sensie, n iż  m iała  to na m yśli fo rm uła ukuta przez 
Boeckha na określenie pracy filo loga38. T radycja, w której żyjem y, nie

35 Por. także M. Natanson, H. W. Johnstone Jr. (ed.), Philosophy. Rhetoric and  Argu- 
m entation, Pensylw ania State U niv. Press 1965.

36 A rystoteles, A nalityki pierw sze i w tóre, przekład K azim ierz Leśniak, W arszaw a 
1973 s. 183; F. Bacon, Novum  O rganum , II, 1 n.

37 K. R . Popper, Logik der Forschung, T iibingen (1935) 1969.
38 Chodzi o form ułę pow tarzaną przez A. Boeckha za F. E. D. Schleierm acherem , że
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je s t bow iem  tak zw aną tradycją kulturow ą, składającą się jedyn ie  z tek
stów i pom ników , pośredniczącą sens ujęty językow o i h istorycznie udo
kum entowany. Jest raczej tak, że to sam świat kom unikatywnie doświad
czany je st nam  stale przekazyw any, trad itur , jako otw arta całość, a her- 
m eneutyczny trud udaje się w szędzie tam, gdzie świat jest doświadczany, 
dystans zam ienia się w bliskość, dochodzi do ośw iecenia, w glądu, przy
sw ojenia, w końcu rów nież tam, gdzie dochodzi do in tegracji całego 
poznania naukow ego z o sob istą  w iedzą człow ieka.

D latego w ym iar herm eneutyczny charakteryzuje szczególnie trw ającą 
przez tysiąclecia pracę p o j ę ć  f i l o z o f i c z n y c h .  Słowa-po- 
jęcia, ukute i przekazane podczas tego procesu, nie są bow iem  niezm ien
nymi znakam i i sygnałam i, oznaczającym i coś jednoznacznego, lecz biorą 
swój początek w kom unikatyw nym  procesie interpretacji św iata, dokonu
jącej się w języku, są nim  poruszane, przem ieniane, w zbogacane, wcho
dzą w now e zw iązki, które zakryw ają stare, popadają w połow iczne 
zapom nienie i odżyw ają w now ym , pytającym  m yśleniu. D latego u pod
staw w szelkiej filozoficznej pracy po jęcia leży w ym iar herm eneutyczny, 
określany dziś niezbyt dokładnie term inem  „historia pojęć”. Nie jest ona 
jakąś w tórną czynnością, kiedy zam iast m ów ić o rzeczach, rozpraw ia się 
o używ anych do tego celu środkach porozum ienia, lecz stanow i krytycz
ny elem ent w użyciu naszych pojęć. Zarów no zapał laika, dom agającego 
się konw encjonalnych i jednoznacznych defin icji, jak  i iluzyjna gonitw a 
za jednoznacznością  p rzez jednostronną, sem antyczną ep istem ologię nie 
dostrzegają tego, czym  je s t język , i że naw et języka pojęciow ego nie 
m ożna w ynaleźć, sz tucznie zm ienić, użyć i odłożyć, lecz m a on swój 
początek  w elem encie, w którym  się, m yśląc, poruszam y. T ylko stw ar
dniałe skorupy tego żyw ego potoku m yślen ia spotykam y w sztucznej 
postaci term inologii. Ale ją  także w prow adza i niesie proces kom unika
cji, który, mówiąc, realizujem y i w którym  buduje się rozum ienie i poro
zum ienie39.

Nowe im pulsy problem atyka herm eneutyczna o trzym ała od logiki 
n a u k  s p o ł e c z n y c h .  Z herm eneutyczną k ry tyką naiwnego 
obiektyw izm u w naukach hum anistycznych  zgadza się bow iem  także 
inspirow ana m arksizm em  kry tyka ideologii (J. H aberm as; por. także

filolog lepiej rozum ie m ów cę i poetę, niż ten rozum ie sam ego siebie, a naw et lepiej niż 
rozum ieli go w spółcześni (przyp. tłum .).

39 Por. H .-G . G adam er, Die B egriffsgeschichte und die Sprache der P hilosophie, w: 
tenże, K leine Schriften , Bd. 4, T iibingen 1977 s. 1-16.
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gw ałtow ną polem ikę H. A lberta40), chociaż z drugiej strony kw estionuje 
ona un iw ersalistyczne roszczenia herm eneutyki jako  „ idea listyczne” . Ze 
swej strony proponuje ona m odel psychoanalizy  dla upraw om ocnien ia 
społeczno-krytycznych żądań w łaściw ie rozum ianej herm eneutyki: wolny 
od przym usu rozum ny dyskurs pow inien  podobnie „leczyć” fałszyw ą 
św iadom ość społeczną, jak  rozm ow a psycho terapeu tyczna sprow adza 
chorego do w spólnoty  językow ej. R zeczyw iście , leczenie za pom ocą 
rozmowy jest wybitnie herm eneutycznym  zjawiskiem , którego teoretyczne 
podstaw y przedyskutow ali na now o głów nie P. R icoeur i J. L acan41. 
Zasięg analogii m iędzy chorobam i ducha i chorobam i społeczeństw a jest 
jednak w ątp liw y42.

Uniwersalność herm eneutyki zależy od tego, czy ważność teoretyczne
go, transcendentalnego charakteru herm eneutyki ograniczy się do nauki, 
czy też w ylegitym uje się ona rów nież zasadam i sensus com m unis , poka
zując tym  sam ym , jak  każde użycie nauki pozostaje  zin tegrow ane ze 
św iadom ością prak tyczną. Tak un iw ersaln ie po ję ta  herm eneutyka zbliża 
się do filozofii praktycznej, której renesans w niem ieckiej tradycji trans- 
cendentalno-filozoficznej zaczął się dzięki pracom  J. R ittera i jego szko
ły. F ilozoficzna herm eneutyka zdaje sobie spraw ę z tego fak tu43. Teoria 
praktyki je s t oczyw iście teorią, a nie praktyką, jednak teoria praktyki nie 
jest „ techn iką” lub unaukow ieniem  praktyki społecznej: są to praw dy, 
których obrona -  przeciw ko now ożytnem u pojęciu  nauki -  je s t jednym  
z najw ażniejszych  zadań filozoficznej herm eneu tyk i44.
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Filozofia w czasach postm odernistycznych. Poszerzona w ersja referatu w ygłoszonego
15 IV 1997 na sym pozjum  filozoficznym  zorganizow anym  przez K atedrę M etafizyki na 
W ydziale Filozofii C hrześcijańskiej ATK.
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Sankt Augustin 1993 s. 155-192; w ersja polska Teologia i nauki przyrodnicze (uw agi na 
m arginesie), „R oczniki F ilozoficzne” 39-40:1991-1992 z. 2 s. 5-38.

M ircei E liadego fenom enologia  religii. Pierw odruk: C złowiek -  dzieje -  sacrum  -  religia  
(M. Eliadego fenom enologia religii), w: M ircea Eliade, H istoria wierzeń i idei religijnych, 
tł. poi. S tanisław  Tokarski, t. 1, W arszaw a 1988 s. V -X X II.
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