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Wstęp

Przedkładany Czytelnikom tom „Społeczeństwo – kultura – moralność”,
otwiera – jako pierwszy – serię „Człowiek w społeczeństwie”. Tom i seria
stanowią wynik wieloletniej już współpracy naukowej polskich i słowackich
środowisk filozoficznych, zwłaszcza wieloaspektowego i zintensyfikowane-
go współdziałania SFZ i PTF oraz wydziałów, instytutów i katedr filozofii
i etyki. Należy zwrócić też uwagę na zawiązujące się i rozwijające się relacje
międzyludzkie, filozoficzne przyjaźnie i gesty wzajemności, wspólne inicja-
tywy naukowe i badania. W tej współpracy bierze udział wielu czołowych
słowackich i polskich profesorów filozofii i etyki, którzy swym doświadcze-
niem i autorytetem wspierają te działania i zachęcają do ich podjęcia kolejne
pokolenie. Dlatego za konieczne uważamy dalsze zabiegi o wypracowanie
i utrzymanie wysokiego poziomu naukowego naszej współpracy, aby uzyskać
dzięki niej ważne i interesujące wyniki poznawcze w zakresie filozofii i etyki.
Chcemy tworzyć forum filozoficznej dyskusji, której podejmuje się zwłasz-
cza aktualne kwestie moralne.

Cieszymy się, że dzięki gościnności Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej w Bielsku-Białej może ukazać się ta publikacja otwierająca serię dającą
szanse dalszej wymiany myśli filozoficznej i etycznej oraz integracji środo-
wisk polskich i słowackich filozofów i etyków.

Jako redaktorzy tomu mamy miły obowiązek złożyć podziękowania: dzię-
kujemy autorom tekstów, iż powierzyli nam ich publikację, dziękujemy pro-
fesorom, którzy recenzowali tom – PhDr. Teodorowi Münzowi, CSc. i dr. hab.
Cezaremu Olbromskiemu – za ich wnikliwe uwagi, dziękujemy za wykonane
prace techniczne panu Januszowi Rusowi oraz artyście grafikowi Tadeuszowi
Królowi za graficzne opracowanie – wraz z panią Aleksandrą Król – całości
serii i za intrygującą wizję okładki.

Zlatica Pašienková i Marek Rembierz
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Úvodné slovo redaktorov

Vážení čitatelia,

predložená publikácia "Spoločnosť - kultúra - morálka" je prvým dielom
vydavateľskej série "Človek v spoločnosti". Tento diel (a nasledujúce), aj táto
séria predstavujú výsledok mnohoročnej vedeckej spolupráce poľských a slo-
venských filozofických pracovísk, najmä mnohostranných a zintenzívnených
spoločných aktivít Slovenského filozofického združenia pri SAV a PTF, ale aj
fakúlt, inštitútov a katedier filozofie a etiky.

Chceme tiež pripomenúť, že ide zároveň o zaväzujúce a rozvíjajúce sa
medziľudské vzťahy, o filozofickú spriaznenosť, spoločné vedecké iniciatívy
a výskumy. Na tejto spolupráci sa zúčastňujú poprední slovenskí a poľskí filo-
zofi a etici, ktorí svojimi skúsenosťami a autoritou podporujú spomenuté akti-
vity a povzbudzujú ďalšie generácie k ich realizácii. Pokladáme preto za ne-
vyhnutné, aby sa aj naďalej udržiavala vysoká vedecká úroveň našej spolupráce
a aby sa vďaka nej dosiahli dôležité a zaujímavé výsledky vo filozofii a etike.

Boli by sme radi, keby sme spoločne vytvorili fórum filozofickej diskusie,
ktoré nastolí tiež aktuálne spoločensko-morálne otázky.

Veľmi sa tešíme, že vďaka podpore Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej v Bielsku-Białej mohla vyjsť táto publikácia, ktorá zahajuje našu sériu
poskytujúcu možnosť výmeny filozoficko-etického myslenia a tvorby, ako aj
integráciu poľských a slovenských pracovísk.

Ako redaktori tohto dielu máme milú povinnosť poďakovať autorom te-
xtov, ako aj recenzentom - PhDr. Teodorovi Münzovi, CSc. a dr. hab. Cezare-
mu Olbromskiemu - za ich zásadné pripomienky. Taktiež ďakujeme pánovi
Januszowi Rusowi za technickú stránku publikácie a umeleckému grafikovi
Tadeuszowi Królowi a pani Alexandre Król za grafické spracovanie celej série
a zaujímavý vzhľad jednotlivých obálok.

Zlatica Pašienková i Marek Rembierz
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Andrzej Kiepas

Rozumność i racjonalność działań człowieka
a wyzwania współczesnej cywilizacji

Słowa kluczowe: Vernunft, instrumentale Vernunft, kontrfinale Vernunft, Rationalität, Risiko,
Zivilisation, Technikfolgenabschätzung,Vernatwortung

Problem racjonalności i rozumności człowieka nabiera obecnie w wy-
niku rozwoju współczesnej cywilizacji nowych znaczeń zmieniają
cych jednocześnie niektóre spośród wcześniejszych poglądów w tym

względzie. Zauważalne jest także obecnie pewne przemieszanie obydwu ter-
minów- rozumności i racjonalności- oraz ich zamienne traktowanie. Wiąże
się to głównie z pojęciem rozumu, który jako rzeczownik sugeruje, iż mamy
do czynienia z jakimś przedmiotem lub substancją, gdy tymczasem mówiąc
o rozumie ma się na myśli najczęściej określone własności lub cechy tej sub-
stancji, bądź jej wytworów. Mówiąc o „rozumie” myśli się często o „rozum-
ności” i wtedy też przymiotnikowe użycie tego terminu bliskie jest pojęciu
racjonalności1. Dlatego też słusznie podkreśla H.Schnädelbach: „Nie przypad-
kiem więc słowo ‘rozum’ w języku profesjonalnym jest wypierane przez ‘racjo-
nalność’, wyrażenie, które nie skłania do reifikujących nieporozumień w uj-
mowaniu tego, co ma się przez nie na myśli. Tylko w filozofii ten starszy
sposób mówienia jeszcze utrzymuje się, i to nieprzypadkowo, od początku-
przynajmniej w naszej tradycji - jest ona bowiem filozofią rozumu, filozofią

1 Por. H.Schnädelbach: Rozum, w: E.Martens, H.Schnädelbach (red.): Filozofia. Podstawowe
pytania. Warszawa 1995, s. 98 i nast.
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12 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

‘logosu’, filozofią ‘racjonalistyczną’”2 Wątpliwości budzi również pojęcie ra-
cjonalności, które najogólniej może być pojmowane w trojaki sposób, a mia-
nowicie jako:

a)czysty predykat- cecha działań, decyzji i wyborów, którym przypisuje
się na podstawie odpowiednich kryteriów właśnie cechę racjonalności;

b)orzecznik dyspozycyjny- odnoszący się do osób i wiązany z ich kompe-
tencją do dokonywania odpowiednich działań, decyzji i wyborów.

Można też pojmować racjonalność jako cechę kulturową, która w tym
wymiarze obejmuje w swych treściach odpowiednie i charakterystyczne dla
danej kultury przedstawienia świata, człowieka i relacji pomiędzy nim a świa-
tem. W wymiarze j racjonalności kulturowej mamy dzisiaj do czynienia z jed-
nej strony z trwaniem pewnej tradycji, określanej jako nowoczesna i sięgająca
czasów nowożytnych, lecz zarazem także, z drugiej, z jej załamywaniem się
i z wyłanianiem się nowego porządku społeczno-kulturowego, porządku po-
nowoczesnego. Zmiany te wiążą się również z przemianami treści i roli ro-
zumności i racjonalności jak i ich wzajemnych relacji. Podobne wnioski i uwagi
dotyczące racjonalności i rozumu formułują również H. Lenk i H.F. Spinner,
którzy wskazują zarazem na pewne wymogi, jakie w obliczu współczesnych
dyskusji i wymagań spełniać powinna odpowiednia teoria racjonalności. Pod-
kreślają oni mianowicie, iż nie do utrzymania są już obecnie monistyczne teo-
rie racjonalności, bowiem muszą one dzisiaj uwzględniać, iż u jej podstaw
leżą różne rodzaje rozumu - normatywnego (aksjologicznego), instrumental-
nego, re?eksyjnego i kognitywnego (opartego na wiedzy),których jedność i róż-
norodność musi ona uwzględniać. Racjonalność należy pojmować dzisiaj ra-
czej jako problem orientacji, bowiem określony podmiot działa racjonalnie,
kiedy nie odwołuje się tylko do własnej wiedzy i umiejętności ani nie postę-
puje rutynowo, lecz opiera się właśnie na czymś trzecim, czyli na odpowied-
niej racjonalności3. Racjonalność jako problem orientacji odwołuje się tu z jed-
nej strony do ogólnych zasad - np. do zasady odpowiedzialności4, a także z dru-
giej uwzględniać musi szczególne okoliczności i odpowiednich warunki zwią-
zane z daną sytuacją. Wymogiem rozumności działań i decyzji człowieka sta-
je się w związku z tym nie tylko uniwersalność, ale również i partykularyzm,
uwzględniający warunki konkretnych sytuacji5. Rozumności i racjonalności

2 Tamże, s. 98.
3 H.Lenk, H.F.Spinner: Rationalitätstypen, Rationalitätskonzepte und Rationalitätstheorien im

Überblick. Zur Rationalismuskritik und Neufassung der „Vernunft heute”, w: H.Stachowiak (red.):
Pragmatik, t.3. Hamburg 1989, s.21-23.

4 H.Jonas: Zasada odpowiedzialności. Kraków 1996.
5 H.Lenk, H.F.Spinner: Rationalitätstypen…, cyt., wyd., s.21 i nast.
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13A. Kiepas – Rozumność i racjonalność działań człowieka ...

nie można jednakże w pełni uniwersalizować, przynajmniej w odniesieniu do
ich treści. Uniwersalność przejawia się bowiem nie tyle w treściach, co w pro-
cesualności rozumu6, bowiem uniwersalizacja treści okazuje się jednakże
wątpliwa. Pokazuje to między innymi koncepcja M.Webera, gdzie „odczaro-
wanie” świata jest właściwie zarazem jego „zaczarowywaniem”, przy czym
racjonalność jest tu tym, co leży u podstaw określonych form życia charakte-
rystycznych dla cywilizacji Zachodu. Uniwersalizm w pojmowaniu racjonal-
ności przeciwstawiany jest tu partykularyzmowi, lecz jak się podkreśla: „W wy-
niku analiz M.Webera dotyczących racjonalizacji jako podstawowego wzorca
Zachodnich procesów społecznych przemian ugruntowało się podejrzenie, iż
racjonalność pojmowana jako forma życia sama może być również wyrafino-
waną formą partykularyzmu”7.

Problemy związane z rozwojem współczesnej cywilizacji- zarówno pozy-
tywne jak i negatywne skutki jej rozwoju, choć szczególnie dotyczy to skut-
ków negatywnych - nie są wynikiem błędu rozumu, lecz właśnie wynikiem
racjonalnego postępowania człowieka. Nie mamy bowiem do czynienia obec-
nie najczęściej z takimi problemami, które byłyby wynikiem niedorozwoju
cywilizacyjnego- choć takie również istnieją- lecz z takimi, które są rezulta-
tem nadmiaru rozwoju cywilizacji. Współczesne problemy globalne, w tym
również znaczenie jakie obecnie osiąga ryzyko są przeważnie wynikiem nad-
miernego rozwoju cywilizacji. „Dawniej zagrożenia mogły być sprowadzone
do niedostatecznego zabezpieczenia w dziedzinie technologii higieny. Dzisiaj
ich przyczyna tkwi w przemysłowej nadprodukcji. Współczesne rodzaje ry-
zyka i zagrożenia różnią się w sposób istotny od – zewnętrznie często podob-
nych- zagrożeń z okresu średniowiecza przez swoją globalność (człowiek,
zwierzęta, rośliny) i nowoczesne przyczyny. Mowa o ryzyku związanym z mo-
dernizacją. Stanowi ono ryczałtowy produkt industrialnej machiny postępu
i wraz z jej dalszym rozwojem ulega systematycznemu zwiększaniu”8 Doty-
czy to szczególnie takich obszarów, które jak dotąd wymykały się spod kon-
troli człowieka, ale i generalnie takich, które są jedynie skutkiem nieintencjo-
nalnym i ubocznym następstwem działań intencjonalnych. Są to ważne prze-
słanki dla rozważenia relacji pomiędzy tym, co racjonalne, irracjonalne, rozumne

6 Por. pojmowanie rozumu jako „wydarzenia” i jako „struktury” w: H.-M. Baumgartner: Rozum
skończony.Warszawa 1996, s.143 i nast.

7 Por. hasło „Rationalität” w: J.Mittelstrass (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaft-
stheorie. Stuttgart 1995, S.478.

8 Por. U.Beck: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa 2002, s.30.
Por też: L.W.Zacher: Spór o globalizację . Eseje o przyszłości świata. Warszawa 2003, s.187 i nast.
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14 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

i emocjonalne w różnych obszarach aktywności człowieka, bowiem pozostają
one względem siebie w relacjach nie do końca jednoznacznych.

Tradycja filozoficzna, począwszy od starożytności, przeciwstawiała rozum-
ność i emocjonalność. W czasach nowożytnych wiąże się to z „projektem
Oświecenia”, gdzie akcentowano rolę rozumu jako źródła postępu i emancy-
pacji człowieka. Rozum zarazem miał być narzędziem eliminacji i panowania
nad tym, co emocjonalne. To bowiem w projekcie Oświecenia zawierało się -
według M. Horkheimera i Th.W. Adorno - przekonanie o konieczności i eman-
cypacji człowieka, której narzędziem miał być rozum, a polem jego realizacji
nauka i technika. Oświecenie zwracało się w ten sposób przeciwko temu wszyst-
kiemu, co irracjonalne, rozumiejąc to jednakże swoiście jako to, co nie podda-
je się „woli” rozumu. Zwracało się ono w związku z tym także przeciw wszel-
kiemu mitowi, umiejscawianemu właśnie w obszarze irracjonalności, lecz
zarazem również dokonało swoistej mitologizacji rozumu. Nie była to jednak
mitologizacja rozumu i rozumności jako takiej, lecz jedynie określonej jego
postaci, a mianowicie właśnie rozumu instrumentalnego. „Absolutnym za-
grożeniem dla cywilizacji - piszą autorzy Dialektyki Oświecenia - była egzy-
stencja czysto naturalna, animalna i wegetatywna. Zachowania mimetyczne,
mityczne, meta?zyczne uchodziły kolejno za stadia przezwyciężone, a regres
do tych zachowań wzbudzał strach, że oto jaźń przemieni się z powrotem
w ową czystą naturę, od której z takim trudem się zdystansowała i która wła-
śnie dlatego napawa ją tak niewypowiedzianą trwogą”9. W konsekwencji
Oświecenie podejmując walkę z mitem samo uległo mitologizacji w odniesie-
niu do rozumu, choć jednocześnie wiązało się to z:

a) absolutyzacją jednej strony przejawiania się rozumu, a mianowicie ra-
cjonalności instrumentalnej, która właśnie skierowana była w stronę opa-
nowania tego, co żywiołowe i naturalne;

b) uruchomieniem takich procesów, gdzie rozum stawał się podstawą roz-
woju cywilizacji, lecz z czasem okazało się, iż ten sam rozum stanowi
również zagrożenie dla tego rozwoju; totalna kontrola rozumu instru-
mentalnego prowadzi do jego zaprzeczenia i do wyzwolenia tego, co
jemu przeciwne i czemu się sam przeciwstawiał; ostatecznie rozum bę-
dąc podstawą rozwoju cywilizacji sam staje się również jej zagroże-
niem, co jednakże dotyczy tylko rozumu zdegenerowanego i zreduko-
wanego do jego instrumentalnej postaci.

9 Tamże, s. 47.
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Podobne uwagi odnieść też można do podjętej przez M.Heideggera w roz-
prawie Gelassenheit10. krytyki racjonalności instrumentalnej. Twierdzi on, iż
człowiek współczesny jest na drodze ucieczki przed myśleniem, choć sam
tego nie dostrzega, bowiem zatapia się w myśleniu typu technicznego, instru-
mentalnego i policzalnego. Są bowiem - według Heideggera -dwa rodzaje
myślenia, a mianowicie myślenie typu kontemplacyjnego, czyli namysł mają-
cy znaczenie usensawniające, a także myślenie kalkulacyjne, policzalne, czyli
związane z racjonalnością typu instrumentalnego. Człowiek współczesny re-
zygnując z pierwszego na rzecz drugiego alienuje się od siebie samego, od
swojej własnej istoty. Człowiekowi nie tyle zagraża więc coś zewnętrznego
wobec niego, lecz przeciwnie największe zagrożenia pojawiają się w obszarze
jego ducha, świadomości i rozumności. Źródła tych zagrożeń tkwią w tradycji
nowożytnej, uzależniającej człowieka od informacji i nie dającej mu okazji do
rozwijania usensawniającego namysłu i kontemplacyjnego myślenia. Upo-
wszechnia się w ten sposób racjonalność typu instrumentalnego, która uza-
sadnia samą siebie poprzez skuteczność jej rezultatów, a nie poprzez sensow-
ność osiąganych celów. Wyjściem z tej sytuacji jest powrót do obszaru kon-
templacyjnego myślenia i zdystansowanie się wobec tego, co narzuca myśle-
nie policzalne, kalkulacyjne. Nie oznacza to odrzucenia tego, co techniczne,
lecz jedynie wyrażane właśnie przez Gelassenheit, zdystansowanie i uspoko-
jenie w stosunku do świata rzeczy, tak, aby przekroczyć alienujące człowieka
podporządkowanie światu rzeczy. Drugim elementem tej postawy jest „otwarcie
na tajemnicę”, znoszoną w obszarze racjonalności instrumentalnej, dla której
wszystko jest całkowicie policzalne i gdzie nie ma miejsca na tajemnicę. Mo-
ment otwarcia na tajemnicę jest natomiast momentem dającym możność kon-
templacji i namysłu i stąd też jak pisze M. Heidegger; „Uspokojenie w stosun-
ku do rzeczy i otwartość na tajemnicę przynależą do siebie”11. Obydwa te ele-
menty współtworzą pewien typ postawy człowieka wobec świata, wyrażają
one jego kondycję, jak również określony sposób istnienia człowieka w świe-
cie. Nie jest to więc tylko i wyłącznie zmiana o charakterze kognitywnym,
sprowadzająca się do jakiejś konwersji w dziedzinie myślenia i świadomości,
lecz ma się w niej wyrażać taki sposób istnienia człowieka w świecie, wobec
którego nie będzie on czymś zewnętrznym i wyalienowanym - człowiekiem
bez ojczyzny - lecz przeciwnie zakorzenionym w świecie więzami żywotnie

10 Por. M. Heidegger: Gelassenheit. Pfullingen 1960; por. też: Idem: Gelassenheit — Bycie w po-
bliżu rzeczy. „Studia Filozoficzne” 1986, nr 3.

11 M. Heidegger: Gelassenheit. Pfullingen 1960, s. 23.
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istotnymi dla niego i dla świata. Krytyka rozumu instrumentalnego przetoczy-
ła się przez filozofię i myśl społeczną XX wieku, także w postaci krytyki
społeczeństwa industrialnego. W drugiej połowie XX wieku stała się także
szerszej krytyki rozumu i racjonalności podjętej przez różne nurty filozofii
postmodernistycznej12. W ramach tej krytyki rozumności i racjonalności poja-
wia się z czasem- wskazywane już wyżej- przekonanie, iż współczesne proble-
my i zagrożenia biorą się nie z tego, że rozum jest niewydolny i za mało jeszcze
dokonał, lecz dlatego, iż stał się rozumem „kontrfinalnym” (G.Vattimo)13. Po-
stępując zgodnie z rozumem i w pełni racjonalnie osiągamy skutki nie odpo-
wiadające motywacjom. „Kontrfinalność rozumu polega na tym, że nawet re-
alizując się ‘właściwie’ i zgodnie z planem, rozum zwraca się przeciwko mo-
tywującym go celom- emancypacji i ‘humanizacji’. Na to odkrycie nie można
oczywiście odpowiedzieć, wykonując kolejny krok na drodze pełniejszej i bar-
dziej autentycznej racjonalizacji, gdyż to taki właśnie mechanizm ukazał się
w swym przewrotnym powołaniu”14. Stąd w konsekwencji możliwe są dwa
różne stanowiska w ocenie roli rozumu, a mianowicie:

a) dotychczasowa działalność rozumu i sposoby racjonalizacji nie były
właściwe, rozum się zdeprawował- na tym polega w ogólności stanowi-
sko M. Horkheimera, czy Th. W. Adorno w ich krytyce rozumu instru-
mentalnego jako rozumu panowania; krytyka rozumu instrumentalnego
ma doprowadzić do jego emancypacji i w konsekwencji humanizacji
(podobne stanowisko przyjmuje też J. Habermas, czy M. Heidegger);
różne tylko mogą być drogi wyzwolenia i przekroczenia braków rozu-
mu instrumentalnego, i tak np. może to być: a) zmiana świadomości –
M. Heidegegr (Gelassenheit), b) krytyka- M. Horkheimer, Th. W. Ador-
no15, H. Marcuse (Wielka Odmowa)16; c) komunikacja – J. Habermas17;
zakłada się tu zawsze możliwość przekroczenia i zniwelowania rozdzia-
łu pomiędzy motywacjami a celami poprzez działanie samego rozumu
i uzupełnienie jego braków;

12 Por. T. Buksiński (red.): Rozumność i racjonalność. Poznań 1997.
13 Por. G. Vattimo: Społeczeństwo przejrzyste. Wrocław 2006.
14 Tamże, s. 90.
15 M. Horkheimer, Th.W.Adorno: Dialektyka Oświecenia. Warszawa 1994; por. też: M. Horkhe-

imer: Krytyka rozumu instrumentalnego, w: tenże: Społeczna funkcja ?lozo?i. Warszawa 1987;
H. Mörchen: Władza i panowanie u Heideggera i Adorno. Warszawa 1999.

16 Por. H. Marcuse: Człowiek jednowymiarowy. Warszawa 1991.
17 Por. J. Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt/Main 1981; por. też: ten-

że: Pojęcie racjonalności komunikacyjnej w świetle teorii aktów mowy, W: T. Buksiński (red.): Ro-
zumność i racjonalność,cyt., wyd.
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b)można potraktować też ten rozdźwięk pomiędzy motywacjami a osią-
gniętymi celami jako nieusuwalny- np. na skutek natury samego rozu-
mu, niemożności pełnej i jednoznacznej instrumentalizacji celów, nie-
przejrzystości motywacji itp.18

W każdym z tych przypadków inaczej będzie widziana relacja pomiędzy
tym, co rozumne i nierozumne (racjonalne i irracjonalne) i tak:, w pierwszym
przypadku nierozumność (irracjonalność) jest wynikiem braków rozumno-
ści(racjonalności), czego przyczyny tkwią w niedostatkach samego rozumu
i racjonalności. W drugim przypadku nierozumność (irracjonalność) jest za-
przeczeniem, kontrcelowością rozumności(racjonalności). W pierwszym przy-
padku irracjonalność pojawia się jako wynik braków rozumu, jest jego dopeł-
nieniem, uzupełnieniem luki wytworzonej w rezultacie braków rozumności, zaś
w drugim jest nieuniknionym wynikiem dopełnienia rozumności i racjonalno-
ści działań, bowiem to dopełnienie i przekroczenie wskazuje zarazem na ogra-
niczenia uniwersalnych i dogłębnych uzurpacji rozumu. W obydwu tych przy-
padkach skutki mogą być w konsekwencji te same, a ewentualne różnice mogą
dotyczyć jedynie oczekiwań skierowanych w stronę rozumu i racjonalności.

W odniesieniu do działań i decyzji człowieka przyjąć można następujące
ich wyróżniki:

– rozumne działanie - wola podporządkowana rozumowi, lub wyrastająca
z rozumu;

– emocjonalne działanie - wola podporządkowana uczuciom, spontanicz-
nym reakcjom, bezrefleksyjna;

Te dwa rodzaje działań są sobie przeciwstawne, choć zarazem też rzadko
występują w czystej postaci; nawet jeżeli działanie jest emocjonalne to prze-
ważnie poprzedza go jakaś refleksja, albo też pojawia się ona jako element
usprawiedliwienia czy uprawomocnienia podjętych decyzji. Większość dzia-
łań zawiera zarówno komponent rozumności jak i emocjonalności, choć za-
pewne w różnym stopniu i proporcjach- stąd też można powiedzieć, iż zara-
zem zawiera ono komponenty uniwersalne, jak i okolicznościowe i sytuacyj-
ne. Kolejne charakterystyki działań i decyzji dotyczyć mogą podziału na:

– działania racjonalne - racjonalność zamyka się w pewnych „paradyg-
matach” i stąd też działanie racjonalne jest wtedy, kiedy pozostaje zgod-
ne z określonym paradygmatem racjonalności, który określa jej treści
oraz warunki jej realizacji, miary jej oceny i jej granice;

– działanie irracjonalne - kiedy nie odwołuje się do żadnej racjonalności.

18 Por. A. Kiepas: Człowiek wobec dylematów filozofii techniki. Katowice 2000.
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Działanie racjonalne jest zarazem rozumne i emocjonalne – nie ma tu prze-
ciwstawienia. Działanie rozumne podobnie jak i działanie emocjonalne nie muszą
być odpowiednio racjonalne lub irracjonalne. Działanie rozumne przykładowo
może mieć podstawy w przekonaniach jednostki i w jej świecie życia, choć
zarazem też trzeba podkreślić, iż ten świat życia współczesnego człowieka w co-
raz mniejszym stopniu jest wynikiem budowania w oparciu o zbierane indywi-
dualnie doświadczenia, lecz raczej wyrasta na dostarczanych z „zewnątrz” in-
formacjach i wiedzy- np. wiedzy naukowej, medialnej itp. Decyzje i działania
człowieka nie są nigdy czysto racjonalne ani czysto emocjonalne, lecz są prze-
mieszaniem obydwu elementów. Znane są tu przypadki skrajne- np. mordercy
często charakteryzują się brakiem odczuwania negatywnych emocji. Także w sy-
tuacjach bez wyraźnego kontekstu osobowego, lub też w przypadku istnienia
dystansu pomiędzy podejmującym decyzję skutkami jakie może ona spowodo-
wać pojawia się tendencja do większej racjonalizacji działań i decyzji.

Powyższe uwagi odnieść można także do różnych specyficznych obsza-
rów aktywności człowieka i jako jeden z nich można wymienić dziedzinę roz-
woju techniki. Jest to przedmiot rozważań miedzy innymi filozofii techniki,
która w swoich ponad stuletnich dziejach podlegała określonej ewolucji zwią-
zanej z zakresem problematyki, która była przedmiotem jej zainteresowań.
W ogólności zajmowała się ona zawsze techniką i problemami jej rozwoju,
lecz zmieniały się tu perspektywy analiz, a także związany z nimi sposób poj-
mowania samej techniki. Swoistą granicę stanowi tu przełom lat sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych XX wieku, który wiąże się z tzw. zwrotem norma-
tywnym i z istotną zmianą w sposobie pojmowania samej techniki, którą prze-
stano traktować jako aksjologicznie niezależny, samokorygujący się system.
Zarysowały się tu wyraźniej rozwijane do dziś dwie koncepcje, a mianowicie:

– koncepcja etycznego kierowania przemianami rozwoju techniki, pod-
kreślająca rolę etyk zawodowych (etyk inżynierskich)19;

– koncepcja politycznego sterowania procesami techniki związana przede
wszystkim z ideą wartościowania techniki (technology assessment).

Każda z tych koncepcji ma swoje słabości, dlatego też pojawiają się próby
ich pogodzenia i wypracowania swoistej syntezy20. Dyskusje jakie toczą się
wokół procesów rozwoju techniki dotyczą również możliwości kontrolowa-

19 Por. H. Lenk, G. Ropohl (Hrsg.):Technik und Ethik. Stuttgart 1987; A. Kiepas: Dylematy etyki
inżynierskiej, w: S. Jedynak (red.) : Technika w świecie wartości a problemy moralne zawodu inżyniera.
Kielce 1996

20 Przykladem może tu być G. Ropohl: Ethik und Technikbewertung. Frankfurt am Main 1996,;
por. też : L. Zacher (red.): Społeczne wartościowanie techniki, w: Polska 2000. Warszawa 1984, nr 2.
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nia jej następstw, czyli odnoszą się do wartościowania techniki. Istnieje wiele
różnych modeli wartościowania techniki, które generalnie różnią się pomię-
dzy sobą jeżeli chodzi o określenie sposobów rozstrzygnięcia o „wartości”
określonej techniki w kontekście jej następstw, lub też dojścia do tego roz-
strzygnięcia. Różnorodne modele i metody wartościowania techniki zawie-
rają więc pewne elementy, które są im wszystkim wspólne, ale też i takie,
które są dla każdej z nich charakterystyczne i specyficzne. Nie ulega jednakże
w ogólności wątpliwości, że wartościowanie techniki, iż wartościowanie tech-
niki jest przejawem rozumności człowieka, lecz zarazem zawiera ono w swo-
ich treściach zarówno elementy racjonalne jak i emocjonalne. Istnieją różne
modele wartościowania techniki, lecz w większości zawierają one pewne wspól-
ne elementy składowe, do których należą:
1. część opisowo – analityczna – w ogólności taka sama w przypadku różnych

modeli; obejmuje : opis techniki i jej otoczenia społecznego i kulturowego,
opis skutków techniki, identyfikacja skutków; TA jest tu właściwie rodzajem
wiedzy naukowej i stąd też podlega tutaj regułom racjonalności instrumental-
nej, logicznej, poznawczej czy pojęciowej; ograniczeniem racjonalności jest
tu w gruncie rzeczy ona sama, tzn. jej konkretna postać, do której dany opis
się odwołuje; nie ma jednakże opisu całkiem obiektywnego, bowiem opis jest
zawsze jakimś wyborem; część opisowo-analityczna jest najbardziej racjo-
nalna wśród części TA; ograniczenia racjonalności są tu analogiczne jak
w przypadku podejścia systemowego:” Pytanie o granice analiz systemowych
może być rozumiane w dwojaki sposób: po pierwsze jako pytanie o granice
roszczeń do ważności systemowo-analitycznych wypowiedzi, jak i po dru-
gie, jako pytanie o granice podejścia systemowego, tzn. chodzi tu o problem
dotyczący możliwych ograniczeń samej systemowości”21;

2.  część normatywna – ocena skutków, ujawnienie preferencji; podstawą może
tu być racjonalność praktyczna oraz racjonalność przekonań; oceny opie-
rają się już jednak nie tylko na przesłankach racjonalnych, lecz także emo-
cjonalnych; ograniczeniem racjonalności są tu między innymi problemy
związane z racjonalnym ostatecznym uzasadnieniem odpowiednich ocen;
część normatywna i ocena skutków ma jeszcze charakter opisowy i stąd
znaczenie czynników racjonalnych jest tu jeszcze relatywnie duże; ta część
nie jest jeszcze dostatecznie specyficzna i w gruncie rzeczy dość podobna
w przypadku różnych modeli TA- model doradztwa politycznego pozostaje

21Por. A. Grunwald, S. Lingner: Systemanalyse und Technikfolgenbeurteilung, w: A. Grunwald
(Hrsg.): Rationale Technikfolgenbeurteilung. Konzeption und methodische Grundlagen. Berlin, He-
idelberg 1999, s.151.
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tylko bardziej zamkniętym w odniesieniu do listy różnych następstw, gdy
tymczasem model partycypacyjny jest tu w gruncie rzeczy otwarty i bar-
dziej dynamiczny;

3. decyzja i akceptacja wyników- rozstrzygnięcie preferencji, dokonanie bilan-
su różnych następstw i ich akceptacja ( np. akceptacja ryzyka); w tej części
różne modele przyjmują odmienne strategie decyzyjne- albo decyzja poli-
tyczna, mniej lub bardziej partykularna, lub też racjonalność komunikacyjna
w przypadku modelu partycypacyjnego; decyzja- polega na rozstrzygnięciu
preferencji a akceptacja- jest zarazem usprawiedliwieniem i uprawomocnie-
niem decyzji;pojawiają się tu między innymi następujące problemy:
a) konflikt roszczeń do ważności;
b)konflikt wartości jako kryteriów i miar ocen;
c) trudności w dokonaniu bilansu przy niewspółmierności wartości i ich

nieredukcyjnym charakterze;
wskazują one jednocześnie na ograniczenia racjonalności w podejmowaniu
decyzji i akceptacji wyników.

W przypadku wartościowania techniki daje się więc zaobserwować ogól-
niejszą cechę działań i decyzji człowieka, a mianowicie powiązanie rozumno-
ści i emocjonalności. Możemy tu za H.-M. Baumgartnerem przyjąć, iż: „Ro-
zum jest uporządkowanym, relacyjnym układem funkcji poznawczych, które
jako cząstkowe akty odsłaniania rzeczywistości mają odniesienia do całości
(cel), na jaką składa się poznanie świata i samego siebie (prawda)”22. Rozum
można zarazem pojmować procesualnie, jako wydarzenie, lub też treściowo,
jako strukturę. Rozumność obejmuje zarówno racjonalność jak i emocjonal-
ność. Te mogą się sobie przeciwstawiać, choć najczęściej jednakże dopełniają
się i wzajemnie uzupełniają tak, iż jedno staje się warunkiem drugiego. Racjo-
nalność bez emocjonalności staje się sztuką samą dla siebie, bez możliwości
jej praktycznego zastosowania, zaś emocjonalność bez racjonalności jest jako
irracjonalność równie bezradna i nieefektywna. Nie znamy jeszcze dokładnie
charakteru i mechanizmów relacji pomiędzy nimi, lecz przynajmniej coraz
bardziej świadomi jesteśmy istniejących pomiędzy nimi powiązań. Emocjo-
nalność i racjonalność wiążąc się ze sobą nigdy treściowo nie wypełniają jed-
nakże do końca i w pełni pola rozumności człowieka. Nie są one bowiem
zdolne do zrealizowania uniwersalnych nadziei i uzurpacji rozumu, co w kon-
sekwencji skutkuje jego kontrfinalnością.

22 H.-M. Baumgartner: Rozum skończony, cyt., wyd., s.152.
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Technologické osvietenstvo *

(polygamný vzťah vedeckej a sociálnej racionality)

Kľúčové slová: rozum, veda, technika, vedecká racionalita, sociálna racionalita

 I.

Vznik moderného Západu a intenzívny nárast technosféry bol pred
viac ako storočím „ozvláštnený“ industriálnou revolúciou. Ale až
v druhej polovici 20. storočia, vstupom do postindustriálnej éry, sa

začínajú vytvárať inštitucionálne základne kritickej reflexie vedy a techniky,
ktoré sú od svojich začiatkov späté s vedomím zodpovednosti a s perspektívou
dlhodobých prognózovaní pravdepodobných budúcností. Závažným dôvodom
kritickej reflexie vedy, resp. vedeckej racionality v podobe nových technoló-
gií, je ireverzibilné poškodzovanie jednak biosféry, ako aj sféry ľudského spo-
ločenstva 1.

Nástupom technizácie začína kontinuálny rast vyrábaných predmetov, ktorý
zahŕňa ich genézu a aplikáciu, čo vedie k neustále expandujúcemu svetu
umelého, prenikajúceho do nášho prírodného a spoločenského prostredia. I keď

* Príspevok je súčasťou výskumného grantu VEGA - 1/360/06 - Morálno-filozofické implikácie
netradičných ekologických vied v ekofilozofickom diskurze.

1 Na klimatické zmeny, ktoré už nie sú prezentované len predpokladanými modelovými schéma-
mi, ale sú dokladované empirickými štúdiami (správa Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy -
IPCC), totiž doplatia tí najchudobnejší, ktorí nemajú prostriedky na prispôsobenie sa zmenám klímy.
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technizácia je prítomná od najstarších čias ľudskej civilizácie, k jej akcelerácii
dochádza od priemyselnej revolúcie, ktorá nie náhodou začala približne v čase
kulminácie osvietenstva v podobe Francúzskej revolúcie. Základnými symp-
tómami tejto akcelerácie je ovládanie – pomocou rozumu a moci a eman-
cipácia. Obidva súbory (emancipácia – ovládanie) sa vyznačovali tzv. praxou
očisťovania dvoch úplne odlišných zón – zóny ľudí (ľudského spoločenstva)
a zóny nie-ľudských súcen. Dôvera v ľudský rozum v jeho autonómnosť
a uskutočniteľnosť pokroku - boli fundamentálne myšlienky, ktoré tvorili in-
trinzický moment základných princípov osvietenstva a moderného myslenia
a v tej či onej podobe sa objavovali vo väčšine diel osvietenskeho obdobia.
I. Kant tvrdil, že autonómny rozum je cestou ľudskej bytosti z dobrovoľnej
nezrelosti a vyzýval k odvahe ho využívať.

Ruptúra v tomto ponímaní rozumu a pokroku sa paradoxne dostavuje expan-
ziou sveta umelého – technizáciou. Napriek postupnému prechodu k znalost-
nej spoločnosti, kde len klasický výkon a funkčnosť nepostačujú, napriek na-
rastajúcemu povedomiu verejnosti o potenciálnych ekologických rizikách,
sociálnych rizikách a disrupciách, zdravotných rizikách nových technológií,
pretrváva v politike, ekonomike, priemysle a vzdelávaní značné nadšenie pre
vieru v čarodejnú silu high-technology. Keď sa dnes na pôde filozofie analy-
zuje problematika mnohosti navzájom inkomensurabilných paradigiem
ponímania vedy, spoločnosti, hodnôt, atď., naznačujú sa trhliny nielen v bez-
brehom entuziazme, ale aj v negativizme pri hodnotení súčasnej vedy a tech-
niky. Najzávažnejšou trhlinou je náročný proces určenia, aké sú a aké nie sú,
resp. aké by mali byť naše morálne a politické normy. Je to proces, ktorý
vyžaduje triezvu, zodpovednú, objektívnu akademickú a občiansku angažova-
nosť, je to demokratická úloha, ktorej osvietenské korene sú zrejme.

Kritická hodnotová reflexia vedy a techniky v súčasnom technologicky
saturovanom svete naznačuje, že ich vplyv a miera ich rozvoja sa posudzujú
minimálne vo význame úplne novej, v doterajšej kultúrnej evolúcii s ničím
neporovnateľnej situácie. Je to situácia odhalenia konečností zdrojov Zeme
a analogických limitných možností určitých vedeckých a technických riešení
a v potrebe interdisciplinárneho, resp. transdisciplinárneho2 a kontextuálneho
hľadania a nachádzania sústavy pojmových máp.

S tým súvisí alternatívny životný štýl, ktorý nevyžaduje iba iný spôsob
života, ale tiež iný spôsob poznania. Musíme byť schopní predložiť racionálne

2 Transdisciplinárny výskum predpokladá vyargumentovanu sféru spoločného výskumu, resp. sú
tu jasné spoločné východiska a ciele.
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zdôvodnenie nášho nového životného štýlu, čo neznamená nič menej, než pre-
dložiť novú racionalitu. Alternatívny životný štýl by mal predstavovať nielen
zmeny v našej technike, ekonomike a modeloch žitia, ale zároveň aj zmeny
v našej morálke, racionalite a pojmovom myslení, ktorého fundamentom je
zmysel a starosť o kvalitu života ako neodmysliteľného rozmeru nášho Bytia.
Naliehavosť kritického premýšľania o vede a technike súvisí s pokračujúcou
preferenciou ekonomických koncepcií techniky, kde je deskripcia vedy a tech-
niky zdanlivo exaktne kvantifikovaná takými pojmami ako ekonomická, úsporná,
realizovateľná atď. Pozornosť sa sústreďuje len na normatívne axiómy ekono-
mických teórií. Technika sa v nich charakterizuje ako chronológia vynálezov
a objavov, ako externalita. Vychádza sa z konceptov tzv. trvalo udržateľného
rozvoja, definovaného ako rozvoj umožňujúci uspokojovanie potrieb súčasných
generácií bez ohrozenia možností zabezpečiť potreby budúcich generácií. Už na
prvý pohľad je tento koncept arbitrárnou záležitosťou. Kto rozhoduje o smero-
vaní tohto rozvoja? Centrálna autorita? Na akom základe? Nemôžeme predsa
poznať potreby budúcich generácií, okrem jednej – potreby existenčného, tzn.
život zabezpečujúceho habitátu. Zdá sa, že je zavádzajúce hovoriť o trvalo
udržateľnom rozvoji, keď nevieme s istotou určiť jeho dôsledky a nemáme teó-
riu, ktorá by nám poskytovala jednoznačné demarkácie nášho konania.

V počiatočnej perióde myslenia o úlohách vedy a techniky prevládala vie-
ra v ich oslobodzujúce účinky posudzované optikou praktických úspechov.
Prevládal technokratický eudaimonizmus,3 plodiaci predstavy o vede ako tej
oblasti, ktorá prináša do chaosu spoločnosti koncepcie poriadku. Mesianistické
poslanie vedy súviselo s charizmou vedy ako sekularizujúceho osvietenstva,
ako intelektuálnej tendencie bojujúcej proti mágii a náboženstvu. Odkaz osvie-
tenstva je rôznorodý, komplexný a nie je úplne bez nezrovnalostí. Ako píše
B. Loewenstein4 „historické skutočnosti sú zaiste uzavreté v tom zmysle, že
sa nemôžu zmeniť. V inom zmysle však môžu byť chápané ako otvorené: ako
výzva a ako provokácia pre nás, ako vzor alebo odstrašujúci príklad, v každom
prípade ako výzva k premýšľaniu“. Autor uvádza, že historicky spätný záber
na „prekonané“ osvietenstvo poukazuje na skutočnosť, že práve v ňom kotvia
počiatky všetkých sekulárnych emancipačných snáh a hnutí. Nech je to ako-
koľvek, dominujú tu dve myšlienky: autonómnosť rozumu a uskutočniteľnosť
pokroku. Tieto myšlienky sa v tej či onej podobe objavujú vo väčšine diel
osvietenskeho obdobia a zdá sa, že osvietenským filozofom bolo zrejmé, že

3 Bell, D.: The Coming Post-industrial Society. Basic Books Inc. New York 1976.
4 Loewenstein, B.: Projekt moderny. Oikoymenh. Praha 1995, s. 110.
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„sebapresadzovanie rozumu má historický dosah, lebo iba rozum môže na-
značiť, ako pretvárať prítomnosť v lepšiu budúcnosť“.5

Rozum je špecifická ľudská schopnosť vnímať a myslieť, vytvárať pojmy,
súdy a úsudky. Je to tiež schopnosť kriticky posudzovať to, čo vidíme vo svete
a čo sa hovorí o svete. Rozum je preto zrejmý nepriateľ predsudkov, tradície,
povier, náboženského zjavenia, ideológie a nelegitímnej nadvlády – pretože
všetko to odporuje kritickej autorite racionálneho skúmania. Nemožno po-
prieť, že niektorí myslitelia predstavujú rozum ako sekularizovaný ekvivalent
božej milosti, spravodlivosti a múdrosti a zdá sa, že veria tomu, že rozum sa-
motný nemusí byť predmetom kritického skúmania. Lepšia časť osvietenskej
filozofie si však uvedomovala nedostatočnosť individuálneho ľudského rozu-
mu a potrebu sústavne brať do úvahy korekčné mechanizmy.

V našej argumentácii chápeme rozum (kognitívnu racionalitu) ako ideál,
ktorý pozostáva z celého spektra „čiastkových racionalít“6 implikujúcich pred-
poklad, že uznanie „fiktívnosti ideálu racionality rozhodne neznamená re-
zignáciu na rozum,“7 obzvlášť v tom prípade, keď si uvedomíme jednoznačné
kontextuálne kritériá pri jeho výklade, resp. hodnotení.

Obdobný argumentačný postoj možno zaujať k myšlienke pokroku. Po-
krok je mnohostranný pojem, ktorého jednotlivé prvky sa nerozlišujú s dosta-
točnou presnosťou. Vo všeobecnosti platí, že myšlienka pokroku implikuje
základné tvrdenie: dejiny sa môžu identifikovať ako lineárny pohyb. Všeobecná

5 Borradori, G.: Filosofie v době teroru. Karolinum. Praha 2005, s. 16.
6 Uvedieme niekoľko jeho rozhodujúcich prvkov: (a) jasnosť ako prvý prvok opísal R. Descartes,

keď odporúčal ako svoje prvé pravidlo vnímať objekt poznania „jasne a zreteľne“, čo znamená, že
máme do svojich súdov zahrnúť len to, o čom uvažujeme a hovoríme. To úzko súvisí s racionálnou
požiadavkou (b) intersubjektívnej komunikácie, podľa ktorej sa obsah nášho myslenia musí vyjadriť
zmysluplným jazykom, ktorému porozumie každý, kto sa rovnako o daný problém zaujíma alebo sa
ním zaoberá. Výsledky logického uvažovania sa dajú metodologicky reprodukovať prostredníctvom
(c) logického a (d) empirického skúmania. Racionálne poznanie sa tiež zameriava na (e) analytickú
presnosť, ako o tom hovorí Descartes vo svojom druhom pravidle: tzn. rozdeliť každý problém, ktorý
by sme skúmali, na toľko častí, ako je to možné a ako si to vyžaduje lepšie riešenie. Táto stratégia by
každopádne viedla k nahromadeniu nezlúčiteľných a redukovaných poznatkov, ak by ju nedopĺňala
(f) syntetická konštrukcia, ktorá súvisí s iným návrhom, ktorý Descartes prezentuje vo svojom štvr-
tom pravidle: vypracovať kompletné zoznamy a komplexné prehľady. Vytváranie systematických
modelov pre holistické chápanie je vlastnosť rozumu, ktorá sa poväčšine ignoruje prevládajúcimi
trendmi v modernom myslení. Preto (g) systematická reflexia musí integrovať nielen analytické a syn-
tetické stratégie myslenia, ale tiež empirické a teoretické stratégie skúmania. Teória musí byť podo-
prená faktami a fakty možno uznávať iba v teoretickom rámci. Racionalita sa musí vyhýbať špeku-
latívnemu racionalizmu ako aj zjednodušenému empirizmu. Ďalší prvok rozumu je (h) kritická refle-
xia, ktorá spočíva v používaní rozumu s cieľom sústavného skúmania predbežných podmienok, po-
stupov a dôsledkov logického uvažovania atď. (pozri: Ropohl, G. 1998, s. 239 – 248).

7 Krasnodebski, Z.: Zánik myšlenky pokroku. Pavel Mervart 2006, s. 291.

osvietenskeho obdobia a zdá sa, že osvietenským filozofom bolo zrejmé,
že „sebapresadzovanie rozumu má historický dosah, lebo iba rozum môže na-
značiť, ako pretvárať prítomnosť v lepšiu budúcnosť“.5
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myšlienka pokroku obsahuje mnohé prvky a je zrejmé, že sú celkom odlišné.
Zdá sa, že možné interakcie medzi týmito prvkami sa musia skúmať skôr, než
možno definitívne povedať, že medzi nimi naozaj existuje pozitívny vzťah
(ako o tom boli presvedčení osvietenskí filozofi). Podľa všetkého platí, že
pokrok nepredstavuje jednoduchý, lineárny rast vedenia, morálky, blahobytu,
atď.; nie je bezpodmienečným nositeľom „všeobecného šťastia“, resp. niečoho,
čo sama príroda „vložila do človeka.“8

Z celkového hľadiska uplatňovania metód realizácie ideálov osvietenstva
vyplynulo ponímanie človeka a jeho postavenie vo svete ako výnimočné (akoby
oslobodené od prírody). Jeho fundamentálnou súčasťou je sektorizácia pozna-
nia. Práve sektorizácia vedeckého a technického poznania spätá so sektorizáciou
sociálnych sfér (sociálne riziká, a sociálne disrupcie napr. na úrovni práca-rodi-
na-voľný čas) plodí kumulatívne a synergistické vedľajšie účinky, ktoré ako sa
domnieva P. Virilio, vedú „...k zrýchľovaniu reality, a to na úkor akejkoľvek
pravde-podobnosti.“9 Produkuje sa ilúzia „vedy excesu“, „extrémnej vedy.“10

V skutočnosti údajná autonómnosť vedy, resp. jej extrémnosť vo význame pod-
stupovania nevypočitateľných rizík – odráža spoločenský charakter tohto pro-
cesu a nedostatok modelov, opatrení a inštitúcií pre reintegráciu sektorizovanej
rôznorodosti rozvojových aktivít do zjednocujúceho systému politiky.

II.

 Reflexie o technologickom osvietenstve sú z nášho pohľadu významnou
súčasťou komplexných zákutí globalizačného diskurzu. Praktická filozofia,
ktorá „na rozdiel od teoretickej filozofie neskúma poznanie a bytie, ale ľudskú
prax“11 a správne konanie, poskytuje konturované etické a praktické odporúčania
– nie hotové návody. Problém vyvodzovania filozofických implikácií z vedeckých
teórií je zložitý. Nie je pravdepodobné, že sa vôbec niekedy dosiahne konsenzus
vo filozofickej interpretácii akejkoľvek vedeckej teórie. Avšak naše poznanie
empirických pravidelností – v celom spektre vedných disciplín – sa neustále
rozvíja. Aj keď nám vývoj empirického poznania „vo svojej podstate a sám
o sebe neuľahčuje rozhodovanie medzi rozdielnymi hodnotovými postojmi“12

8 Loewenstein, B.: Projekt moderny. Oikoymenh. Praha 1995, s. 130.
9 Virilio, P.: Informatická bomba. Pavel Mervart 2004, s. 11.
10 Virilio, P.: Informatická bomba. Pavel Mervart 2004, s. 11.
11 Hoffe, O. – Forschner, M. – Voosenkhul, W. (eds.): Lexikon der Ethik. Beck. Mnichov 1992, s. 216.
12 Giddens, A.: Důsledky modernity. Sociologické nakladatelství. Praha 1998, s. 136.
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toto poznanie vymedzuje škálu možných svetov, ktorých súčasťou môže byť
náš skutočný svet. Vymedzuje škálu normatívnych názorov, ktoré by mohli
pravdivo vypovedať o skutočnom svete. Vieme, že sa nachádzame vo zvláštnej
situácii, keď sa „deň čo deň celá kultúra mieša s celou prírodou.“13 Stále viac
si uvedomujeme, že tento svet je plný skládok toxických odpadov, superdiaľníc,
nebezpečného globálneho otepľovania a ozónových dier, čomu musíme čeliť.
Je svetom, ktorý negatívne určujú naše vlastné činy, ak nie sú zosúladené
s uznaním našej zodpovednosti. Tušíme, že k týmto činom dochádza v konte-
xte globálneho ekonomického systému organizovaného tak, aby nebolo možné
uznať spoločenské príčiny a dôsledky nášho konania. Keď prestaneme žon-
glovať s ekonomickými údajmi, zostane nám život. Život, ktorý nemožno odvo-
dzovať len z ekonomického výpočtu. Ako sa domnieva H. Skolimowski,14

väčšina našich kríz, hlavne ekonomických, nie je výsledkom nesprávneho
riadenia, zlej vôle alebo nedostatočnej racionality v našom prístupe. Tieto krízy
majú fundamentálnejšie príčiny – vypracovali sme nedokonalý kód na čítanie
prírody, čo vedie k nedokonalej interakcii s prírodou. Vytvorili sme si ďaleko-
siahlu technologickú závislosť a naopak, príroda prežíva naše zaťaženie len
vďaka technológii. Príroda i kultúra sú závislé od technologickej racionality –
aj keď jej ambivalencia je evidentná a od čias osvietenstva je stále viac uvedo-
movaná tak ako ambivalentnosť mnohých kultúrnych prejavov. Obrat od tejto
závislosti nemôže byť iracionálny alebo antiracionálny. Podnetom k obratu
môžu byť ohrozenia, ktoré sa bezprostredne dotýkajú zachovania života pre
ďalšie generácie, ale pre laikov sú často skryté. Ak sa stanú „viditeľné, aby ich
bolo možné interpretovať, vyžadujú „perceptívne orgány“ vedy – teórie, expe-
rimenty, meriace prístroje.“15 Ako príklad možno uviesť témy protestov v eko-
logickom hnutí a problémové sféry v ekofilozofickom reflektovaní, ktoré sú
vedecky sprostredkované a v určitom zmysle aj vedecky konštituované.

Požiadavka „alternatívnej racionality“, resp. formy racionality, ktorá
neuráža rozum – ale naopak – rozum chápe ako spektrum „čiastkových racio-
nalít“, je jednak požiadavkou nanajvýš potrebného, želateľného, ba dokonca
naliehavého návratu ku skutočnej úlohe filozofie – reflexii o spôsobe ro-
zumného života na tomto svete. Je tiež požiadavkou komplexnejšie poníma-
nej racionality, spätej s „verejnou diskusiou o rizikách modernizácie, ako ce-
sty k premene chýb na šance k expanzii v kontexte reflexivnej scientizácie.“16

13 Latour, B.: Nikdy sme neboli moderní. Kalligram. Bratislava 2003, s. 13.
14 Skolimowski, H.: Živá filozofia. Slovakcontact. Prešov 1999.
15 Beck, U.: Riziková společnosť. Na cestě k jiné moderně. Slon. Praha 2004, s. 267.
16 Beck, U.: Riziková společnosť. Na cestě k jiné moderně. Slon. Praha 2004, s. 266.
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G. Ropohl17 predložil model technologického osvietenstva, konštruovaný
ako zlúčenie čiastkových racionalít sektorizovaných agentúr technizácie do
jednoty rozumu, tzn. do vzájomnej synergie rôznych dimenzií rastu a pokro-
ku. Ide predovšetkým o stratégie reintegrácie vo vede a spoločnosti tak v teo-
retickej, ako aj v praktickej rovine. V teoretickej rovine sa musí prekonať fun-
damentálna kríza technickej vedy dosiahnutím primeraného chápania techni-
ky a technológie. Je to cesta syntetizujúcich paradigiem, kde technika, veda
a sociálna sféra nebudú umelo izolované, ale sa chápu ako integrálna súčasť
ľudskej kultúry. Otvárajú sa cesty úsilia o multiparadigmatický prístup ko-
tviaci na vzájomnom doplňovaní a prekrývaní rozsiahlých oblastí vedenia.
Demokracia, politický výsledok ideálov osvietenstva, vyžaduje premietnutie
technicky využiteľného poznania na praktické porozumenie každodenného
života, resp pre rozumné utváranie životných pomerov, lebo vzájomná odkáza-
nosť teórie a praxe je jednou z axióm, kde je cieľom emancipácia ako požia-
davka nápravy súčasnej ľudskej situácie. V tejto súvislost je zarážajúce indu-
striálne ničenie prírody charakterizované stratou sociálneho myslenia, čo do-
kumentuje U. Beckom parafrázovaná slávna veta „že vedecká racionalita
zostáva bez sociálnej racionality prázdna a sociálna racionalita bez vedeckej
racionality slepá.“18 Vedecká a sociálna racionalita tak vstupujú do vzájomnej
odkázanosti: sociálne diskurzy sú odkázané na vedecké argumenty a veda na
sociálne očakávania a normatívno-hodnotové konzekvencie.

V praktickej rovine technologické osvietenstvo požaduje vytvorenie nových
interdisciplinárne orientovaných inštitúcií prekrývajúcich vedu, techniku, eko-
nomiku, politiku a etiky („na úrovni konkrétneho sú len etiky a nie etika“19)
s cieľom odstrániť nedostatky súčasnej sektorizácie a zvládnuť proces tech-
nologizácie v súlade so všeobecne akceptovanými spoločenskými hodnotami.
Požaduje chápanie praxe ako spoločenskej a transformačnej, čo implikuje jej
politické a materiálne konzekvencie a relevanciu etických a normatívnych
otázok týkajúcich sa jej politického zdôvodnenia a materiálneho dopadu. Trans-
formačná prax, do ktorej sme zapojení, musí byť sprevádzaná hlbokým uznaním
jej ekologického a politického významu a dôsledkov ako aj normatívnych
otázok, ktoré z nej vyplývajú. Aj naďalej je toto uznanie zriedkavé. Spoločenský
poriadok a zvlášť ekonomický systém sú organizované tak, aby uznanie týchto
dôsledkov bolo znemožňované. Keď sa spoločenský charakter našej praxe a jej

17 Rophol, G.: Technological Enlightenment and the Continuation of Modern Thought. In. Rese-
arch in Philosophy and Technology. Vol. 17, 1998, s. 245 – 248.

18 Beck, U.: Riziková společnosť. Na cestě k jiné moderně. Slon. Praha 2004, s. 39.
19 Fobel, P.: Aplikovaná etíka – teoretické východiská a súčasné trendy. Honner. Martin 2002, s. 40.
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dopad na svet, ktorý spolu obývame explicitne uzná, nadobudnú spoločensko-
politické otázky - Aká má byť prax, do ktorej sa chceme zapojiť? A aký má
byť svet, ktorý chceme obývať? – fundamentálnu navigačnú vážnosť. Sme
postavení pred dilemu: buď pôjdeme vyšliapanou cestou, alebo zmeníme
vnímanie a konanie v súčasnej zmenenej realite – čo vyžaduje pripravovať
a chcieť iné ciele. S racionálnym preformulovaním pohľadu na svet20 sa tak
snúbi tvorba iného typu normatívnej koordinácie v rámci vzťahov medzi ve-
dou, technikou a spoločnosťou, resp. normatívnou koordináciou, kde „etika
a zároveň s ňou i filozofia, kultúra a politika sú znovu v centre modernizácie
– v ekonomike, v prírodných vedách i v technických disciplínach“ a to
v schéme „zatiaľ nerozpoznanej, nerozvinutej symbiozy prírodných a du-
chovných vied, racionality každodenného života a racionality expertov, záuj-
mov a faktov...vyusťujúca v súčinnosť prekleňujúcu zákopy disciplín,
občianských skupín, podnikov, administratívy a politiky.“21 Súčinnosť – mo-
delovaná, formovaná a koordinovaná neustálym „vyjednávaním“ aktérov a ich
následnou kontrolou.

20 Kde je aj ekológia zjednocujúcou niťou, ktorá spája celú planétu a všetkých jej obyvateľov; kde
je tak vedecká ekológia ako aj filozofická ekológia vyjadrením nových väzieb medzi ľudským a
mimoľudským.

21 Beck, U.: Riziková společnosť. Na cestě k jiné moderně. Slon. Praha 2004, s. 37
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Niesprawiedliwość z konieczności
zmierza do zniszczenia społeczności.

Adam Smith
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moralność, niewidzialna ręka, odpowiedzialność, wolna gospodarka.
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hand, responsibility, free economy.

Wprowadzenie

Przemianom, które nastąpiły po 1989 roku w Polsce, rzadko towarzy-
szyła pogłębiona refleksja nad sytuacją społeczno-polityczną nasze-
go kontynentu, zwłaszcza zmianami w świadomości jako skutek

oddziaływania systemu totalitarnego. Powstawały, owszem, prace filozofów
polityki, ale – jak sądzę – ich przesłanie nie docierało do szerszej publiczności.
Słynne homo sovieticus, jako poręczny termin deskryptywny, opisujący
kondycję człowieka epoki posttotalitarnej, w wielu środowiskach wywołał
sprzeciw. Uwaga skwapliwiej skupiała się na rozgrywkach politycznych, obszar
polityki zamienił się w scenerię szybko zmieniających się scenariuszy i ze-
stawów partyjnych. To z kolei oddalało naglącą potrzebę pogłębionej refleksji:
gdzie byliśmy i gdzie jesteśmy, a gdzie są inni? Od Europy, w sensie historycznym
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i politycznym, dzielą nas długie lata zaborów, krótki epizod międzywojenny
i mrok powojennego komunizmu. Gdy zachodni sąsiedzi pobierali nauki
w szkole liberalnej demokracji oraz stawiali śmiałe kroki w obszarze wolności
ekonomicznej, gdy krzepły ich demokratyczne instytucje i wzmacniało się
społeczeństwo obywatelskie, my siedzieliśmy w „poczekalni historii”. Trudno
się przeto dziwić, że nadal łatwo padamy ofiarami iluzji.

Wydaje nam się, iż wolna gospodarka, wolne państwo to albo samonapę-
dzające się perpetuum mobile, niezawodne mechanizmy, które niezależnie od
jakości ludzkiego działania, czasem nawet wbrew temu działaniu, będą pra-
widłowo funkcjonować, albo towarzyszy nam przekonanie, iż wystarczy tyl-
ko wyrzucić „tamtych” i dać „naszych”, a całość sama się złoży. Teraz chro-
nicznie powracamy do starych przyzwyczajeń, nie ufamy strukturom i przej-
rzystym relacjom, zniechęcamy się do procedur demokratycznych, bo gene-
ralnie nie wydają nam się skuteczne. Chętnie zastępujemy je korupcyjną swoj-
skością, nazywając ją dodatkowo – dla polepszenia samopoczucia – prawdzi-
wie ludzkimi stosunkami. Dlatego odkładamy budowanie zdrowego systemu
społeczno-politycznego, za rzecz nie wartą trudu mamy badanie konsekwen-
cji jego teoretycznych założeń i praktycznych aplikacji, „nasi” są lekarstwem
na wszystko. Jeśli nawet głosujemy, to raczej nie ze względu na program,
który znamy i rozumiemy, ale ze względu na to, że jedni są bardziej „nasi” niż
pozostali, tzn. więcej nam „załatwią”. Połykamy proste chwyty retoryczne
dzielące Polskę na solidarną i liberalną, wołając oczywiście o tę solidarną,
która wszystkim poprawi standard życia, sprawiedliwie rozdzieli dochód na-
rodowy, a ponadto jeszcze obniży podatki. Tej postawie towarzyszy też naiw-
na wiara w ozdrowieńczą moc coraz lepszego prawa, które przyniesie pożą-
daną harmonię społeczną. Na końcu cóż pozostaje? Konstatacja tyleż gorzka
co i bezwartościowa: sfera publiczna to obszar ciemnych interesów, polityka
jest perfidną grą, gospodarka kapitalistyczna zaś siedliskiem chciwych wil-
ków bez krzty ludzkich odruchów, samolubnych i pozbawionych skrupułów,
zapatrzonych jedynie we własny interes. W tym ogólnym pomieszaniu i para-
liżu niemoc czai się przemożna. Zostać? Wyjechać? Gros moich współoby-
wateli w ogóle nie jest pewna, czy rok 1989 to dobra data, czy trzeba za nią
Bogu dziękować, czy też może traktować jak dopust i czas szczególnie do-
kuczliwej pokuty.

Poniższy tekst jest próbą spojrzenia na źródła liberalizmu ekonomiczne-
go, na którego fundamencie został zbudowany kapitalizm. Chcę pokazać, że
nie jest on jedynie sprawnym mechanizmem, który równie dobrze mógłby
być obsługiwany przez roboty, a nie ludzi. Tekst został podzielony na kilka
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punktów: niewidzialna ręka, bezstronny obserwator, co się opłaca i co się go-
dzi, godziwość i opłacalność – próba syntezy. W tym krótkim szkicu pragnę
pokazać dialogiczny charakter kapitalizmu, jego w istocie personalistyczny
charakter.

Niewidzialna ręka

Skoro mamy zastanowić się nad miejscem, w którym się znajdujemy,
musimy wybierać konkretne obszary aktywności społecznej i zobaczyć, jak
one się rozwijały w Europie. W tym tekście proponuję przyjrzeć się kapitali-
zmowi. Będzie to spojrzenie raczej filozoficzne aniżeli ekonomiczne, bo do
tego drugiego nie czuję się kompetentny. Na początku powiedzmy wyraźnie:
źródła europejskiego liberalizmu ekonomicznego – na którym wyrósł kapita-
lizm - były zdecydowanie chrześcijańskie, jak wszystko zresztą na tym konty-
nencie. Adam Smith, bo jego uważa się za ojca europejskiego kapitalizmu,
rozpoczął swoją działalność pisarską od rozważań etycznych i na nich zakoń-
czył. W środku znajdowała się ekonomia, która tym sposobem wskazywała na
istotnie moralne korzenie, a konkretniej: została zbudowana na przesłaniu
moralności chrześcijańskiej. Liberalna ekonomia – z jej głównymi mechani-
zmami: prywatną własnością, interesem własnym i konkurencją – wznosiła
się na dwóch filarach: niewidzialnej ręce i bezstronnym obserwatorze.

Czym jest niewidzialna ręka? To nie żadna magiczna siła mocy nieczy-
stych, lecz zwrócenie uwagi na pewną prawidłowość. Nasza wiedza jest ogra-
niczona i niepełna. Najlepiej rozeznajemy się w tym obszarze, który nas bez-
pośrednio dotyczy. Ten najbliższy obszar staje się zarazem przedmiotem in-
dywidualnej troski, celem tzw. interesu własnego. Otóż człowiek podążający
za odczytanym przez siebie interesem własnym – takie było przekonanie Smi-
tha – i w zgodzie z głosem bezstronnego obserwatora lepiej się przysłuży do-
brobytowi państwa i społeczeństwa niż sterowana odgórnie gospodarka. Czy-
li: buduje harmonię całości, troszcząc się pilnie o porządkowanie własnego
otoczenia, z którego będzie miał korzyść on i jego bliscy. Cóż to znaczy, że
ręka jest niewidzialna? Nic innego jak to, że nikt nie posiada idealnych sche-
matów działania, nikt nie zdobył wiedzy obejmującej całość rzeczywistości,
dzięki której mógłby przewidzieć wszelkie konsekwencje. Nasza wiedza jest
cząstkowa. Nie jest to wiedza wszechobejmującego Rozumu, którego pozna-
nie jest absolutne. Najlepiej potrafimy przewidywać w tym zakresie, który
nas bezpośrednio dotyczy.
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Bezstronny obserwator

Interes własny nie rozwija się w próżni. Podstawowym przesłaniem wol-
ności ekonomicznej jest przekonanie, że człowiek nie tylko realizuje swój in-
teres własny, ale także żyje wobec innych. Jego interes realizuje się w kontek-
ście, w relacji do innych. Gospodarka kapitalistyczna (przeciwnie niż socjali-
styczna) ma z założenia charakter dialogiczny. Dialog prowadzi społeczeń-
stwo z władzą, domagając się przejrzystego i nie uciążliwego systemu podat-
kowego. Dialog prowadzą ludzie między sobą, partnerzy działalności gospo-
darczej. Człowiek działający nie jest wyizolowaną jednostką żyjącą na pusty-
ni. Interes własny, który urzeczywistnia, stanowi jedynie element tego, co jest
jego prawdziwym celem, a celem tym dla Smitha było szczęście1. Dlatego to
w sytuacji konfliktu pomiędzy interesem własnym a bezstronnym obserwato-
rem – takie było przekonanie Smitha – człowiek powinien zrezygnować z re-
alizacji tego, co postrzega jako swój interes.

Chodzi tu cały czas o świadomość współczującej sympatii, jaką dostrzegał
szkocki filozof u podłoża wolności ekonomicznej. Co pozwala nam realizo-
wać interes własny w harmonii wspólnotowej z innymi: umiejętność posta-
wienia siebie w sytuacji drugiego człowieka2. W postkomunistycznym pań-
stwie, na którym ciąży przeszłość komunistyczna, nadal jednak postrzega się
kapitalizm jako wolną grę wyrachowanego interesu własnego. Opinia publiczna
nieustannie konfrontowana jest z nowymi aferami. Trudno się dziwić, skoro
do obszaru gospodarki wkracza sowczłek, którego nikt nie pouczył, na czym
polega wolność gospodarcza. On się przyzwyczaił, że wygrywa, kto silniej-
szy, bo w jego szkole nauka o kapitalizmie sprowadzała się do darwinizmu
społecznego. Pokrzepiony bezowocnymi generalizacjami, że tak już jest, trak-
tuje je jak środek uśmierzający ból własnych niepowodzeń. Z jego świadomo-
ści współczująca sympatia została wyrugowana.

Bezstronny obserwator może objawiać się w trzech wymiarach: nie tylko
drugiego człowieka, ale także sumienia i ostatecznie w odniesieniu do Boga. Ob-
serwator jest bezstronny, a zatem jego „interes” nie jest moim interesem, podob-
nie jak głos sumienia nie jest w ścisłym sensie tego słowa moim głosem. Słyszę go
w sobie, ale nie jestem jego autorem, raczej prowadzę dialog. Gdyby głos sumie-

1 Zob. J.A. Alvey, The Secret, Natural Theological Foundation of A. Smith’s Work, Journal of
Markets & Morality, t. 7, nr 2(2004), s. 340.

2 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ciekawe studium porównawcze dotyczące prakseologii
Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły. Wspólnym rysem jest sprawczość zawarta w stwierdzeniu: czło-
wiek działa (zob. G.R. Beabout i in., Beyond Self-Interest, Lexington Books, Lanham 2002, s. 75-99.
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nia był istotnie moim własnym głosem, byłby niczym innym, jak zaledwie pry-
watną opinią, z którą mógłbym się liczyć lub nie. Sumienie nie nadaje się do
dyskursu ani racjonalizacji, dlatego dialog w tym przypadku jest dialogiem szcze-
gólnym. Tam, gdzie pojawia się dyskurs i racjonalizacja, mamy najczęściej do
czynienia z sumieniem już zdeprawowanym. Sumienie nie jest tym, co mi sprzyja
w tym sensie, że zgadza się na wszystko, cokolwiek bym czynił – niezależnie od
uczciwości bądź nieuczciwości mojego działania. W ogóle nie obchodzą go moje
prywatne kalkulacje, bo zdaje się brać za punkt odniesienia inne wartości aniżeli
moja, wąsko pojęta, korzyść. Stąd jest dla mnie cennym przyjacielem, który mi
nie schlebia, bo chce dla mnie trwałego dobra, a nie krótkotrwałego zysku. Jego
sąd, przekonywał Smith, jest tak ważny, że nawet z najlepiej zapowiadającego się
interesu własnego trzeba by zrezygnować, gdyby ów spotkał się z reprymendą
bezstronnego obserwatora (sumienia). Bo to nie o realizowanie własnego interesu
chodzi przede wszystkim, lecz – przypomnijmy – o szczęście człowieka3.

Filozof szkocki nie wyobrażał sobie, by można było jakieś dobro zbudo-
wać wbrew bezstronnemu obserwatorowi, jakim jest sumienie. Odnosi się do
niego z wielką czcią, nazywając je „półbogiem w naszym łonie”. Tym sposo-
bem na samym początku kapitalizmu, u jego źródła łączą się ze sobą dwa
czynniki – pierwiastek duchowy oraz materialny, a zatem człowiek, własność
prywatna i wolny rynek. Tylko w ich integralnym współdziałaniu kapitalizm
– jako, podkreślmy, narzędzie, a nie złoty środek – może przynieść więcej
dobra aniżeli zła. Własność prywatna i wolny rynek – przekonuje współcze-
sny badacz idei – to warunki konieczne, acz niewystarczające4. Chodzi jesz-
cze o działającego w ich obszarze człowieka. Sprawa wydaje się oczywista.
Skoro przekonaliśmy się, że centralne zarządzanie gospodarką jest nie tylko
nieefektywne, ale dodatkowo łatwo ulegające korupcji i destrukcyjne, to nie
mamy innego wyjścia. Musimy zaufać przedsiębiorczości indywidualnego
człowieka. Ten z kolei, jeśli nie ma być odgórnie sterowany, to musi sam sobą
kierować. Trzeba mu tylko stworzyć odpowiednie warunki.

Najlepszą rękojmią dobrego działania (służącego jednostce i budującego
dobrobyt społeczności) nie jest urzędnik sprawujący centralny nadzór nad
gospodarką, lecz moralna natura działającego. Jego interes własny realizuje
się w odniesieniu do sumienia, które powinien kształtować równie pilnie, jak

3 Zob. A. Smith, Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petsch, PWN, Warszawa 1989, s. 121; w kwe-
stii sumienia zob. także s. 125.

4 Zob. M. Novak, Wolne osoby i dobro wspólne, tłum. G. Łuczkiewicz, Znak, Kraków 1998,
s. 131-132.

p3.p65 08-07-15, 23:0533



34 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

kształtuje i rozwija własny intelekt. Ów bezstronny obserwator wyczulony na
dobro i zło pomaga korzystać z wolności w sposób uporządkowany.

Co się opłaca i co się godzi

U zarania liberalizmu ekonomicznego przedstawiono tedy zasadniczy
wybór. Trzeba mianowicie zdecydować, każdy człowiek musi to sam rozstrzy-
gnąć: czy chce postępować tak, jak się opłaca, czy też tak jak się godzi po-
stępować. Z tych dwóch propozycji Smith – jak widać z jego pism – wybrał
drugą: trzeba postępować tak jak się godzi postępować, czyli zgodnie z tym,
co podpowiada bezstronny obserwator. Takie postępowanie może nie sprzyjać
uzyskaniu rychłej korzyści, ale zdaje się budować coś daleko ważniejszego. Chcąc
postępować tak, jak się godzi, musimy przyjąć fakt, iż postępowanie godne
może się nie opłacać. Co więcej, często się istotnie nie opłaca, jeśli przez opła-
canie rozumiemy własny, egoistyczny zysk nie mający względu na innych.

Bez owego podstawowego wyboru: godziwe – opłacalne nie może być
mowy o prawdziwym i harmonijnym rozwoju. Mało tego, trudno nawet mó-
wić o wolności człowieka i jego odpowiedzialności w wolnym państwie. Jeśli
bowiem nastawił się jedynie na to, co się opłaca, to z uporem będzie powta-
rzał: inni postępują nieuczciwie i nie spotyka ich za to kara, albo: postępują
nienagannie i są wykorzystywani, przegrywają. Stanie się gnuśny, rozżalony,
pocznie sobie wyrzucać, że nie był sprytniejszy, bardziej zapobiegliwy, że
niepotrzebnie kierowały nim względy ludzkie. Zachęta do uczciwości wyda
mu się jedynie podstępnym wybiegiem. Tutaj wystarczy dystans od własnego
prywatnego świata. Wówczas łatwiej zobaczyć, jak nieuczciwość jednego burzy
cały system zaufania społecznego. Z tej nieuczciwości biorą się tęsknoty za
grząskim ciepłem socjalistycznej wspólnoty albo rządami silnej ręki. Podam
jeden przykład.

Kiedyś w czasie studiów filozofii musiałem przygotować się do egzaminu
z etyki. W tym celu należało przeczytać książkę, która stała na półce w czytel-
ni naszej biblioteki. Można było z niej korzystać tylko na miejscu. Jakież było
moje zdumienie i rozczarowanie, kiedy już trzymałem w ręku przepisaną po-
zycję, ale okazało się, że ktoś wyrwał z książki trzydzieści stron – właśnie te,
które były mi potrzebne. Sytuacja wydała mi się tym bardziej niezrozumiała,
że przecież była to książka z etyki! Student przygotowujący się do egzaminu
z etyki postąpił nieetycznie, choć być może egzamin zdał na piątkę. Spróbuj-
my jednak dostrzec konsekwencje tego postępowania, w którym niechybnie
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wybrano interes własny, a zlekceważono opinię bezstronnego obserwatora.
Konkluzja wydaje się oczywista. Skoro czytelnicy są nieuczciwi, trzeba bar-
dziej zaostrzyć system kontroli i utrudnić dostęp do książek. W wymiarze
państwowym natomiast nieuczciwość, osiąganie własnej korzyści kosztem
innych jest prostą drogą do dyktatury.

Przystanie na głos bezstronnego obserwatora – jak sugeruje intuicja Smi-
tha - czyli na pójście za tym, co się godzi, jest oczywiście trudem i ryzykiem,
na dobrą sprawę jest ostatecznie krokiem wiary. Jest trudem, bo student wyry-
wający potrzebne mu strony z książki musiałby spędzić nieco więcej czasu
w czytelni i robić notatki, zamiast postępować podle. Jest to także ryzyko –
zwłaszcza na płaszczyźnie przedsiębiorczości. Ktoś inny, nie mający skrupu-
łów, może wykorzystać moją uczciwość. Błędem byłoby jednak mniemać, iż
da się własną nieuczciwością wygrać z nieuczciwością innych. To jest broń
obosieczna i taka walka prowadzi donikąd. Raczej trzeba dbać o zbudowanie
takiego systemu polityczno-prawnego, w którym nieuczciwość jest nie tylko
niegodziwa, ale także się nie opłaca. Niemniej skoro takiego systemu jeszcze
nie ma, to też nie wolno się usprawiedliwiać, bo zawsze pozostaje bezstronny
obserwator – wierny towarzysz naszego działania. Usprawiedliwianie się, że
„tak się robi”, że nie ma co „się stroić na bohatera” jest miałkie i bezwarto-
ściowe. Bezstronny obserwator nie gubi adresów, a ostatecznie pozostaje in-
stancja sumienia. Ono zawsze wie, komu towarzyszy. Oszukujemy się, jeżeli
twierdzimy, że nam nic nie mówi. Najczęściej staramy się je racjonalizować,
wskazując na „takie czasy”. Działamy wbrew jego podpowiedziom, co osta-
tecznie wiąże się z jeszcze większym ryzykiem: ryzykiem dezintegracji i cha-
osu, paraliżu w którym za każdym ruchem kryje się lęk. Potem już tylko ze-
wsząd słychać jedno wołanie: biada, tak dłużej się nie da, niechże lepiej na-
staną rządy silnej ręki, niech ktoś w końcu przyjdzie i zrobi porządek.

Godziwość i opłacalność – próba syntezy

Skoro powiedzieliśmy, że idzie o zbudowanie takiego systemu politycz-
no-prawnego, w którym postępowanie nieuczciwe jest nie tylko niegodziwe,
ale nadto się nie opłaca, to może i droga odwrotna jest możliwa. To znaczy
działanie godziwe okaże się także opłacalne. Te dwa porządki wprawdzie ni-
gdy się ze sobą nie pokrywają, ale mogą się do siebie zbliżać, zwłaszcza jeśli
rozumiemy słowo „opłacalny” w jego głębszym sensie – jako coś, co wpraw-
dzie aktualnie, w indywidualnym przypadku się nie opłaca, ale w ostatecznym

p3.p65 08-07-15, 23:0535



36 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

rozrachunku jest korzystne. Idzie tedy o takie „opłacanie”, które nie jest czy-
stym wyrachowaniem, ale stanowi także dobro dla człowieka. Skoro mam
wątpliwości, czy dany interes własny jest godziwy – bo bezstronny obserwa-
tor budzi moje wątpliwości, mam wyrzuty sumienia – powinienem bezzwłocz-
nie przylgnąć do jego osądu bez ryzykownej kalkulacji. Im większa gotowość
na słuchanie bezstronnego obserwatora i uległość wobec głosu sumienia, tym
bardziej słyszalny i pomocny staje się ten głos. Na krótką metę interes własny
realizowany wbrew bezstronnemu obserwatorowi może się opłacać, ale w dal-
szej perspektywie grozi poważnymi konsekwencjami, o których pisałem powy-
żej. Niechybnie przepadnie wszystko, nawet owa krótkotrwała korzyść. I z pew-
nością nie zbuduje się dobra ani własnego, ani społeczności.

Warto pójść za często niezrozumiałym głosem sumienia, który z korzyścią
się nie liczy, aniżeli za bardzo „zrozumiałą” kalkulacją, która tego głosu nie
bierze pod uwagę. Jestem także wewnętrznie przekonany, iż to, co się czynić
godzi, stanie się także opłacalne – ale w sposób, o jakim działający jeszcze nie
wie. Takie są zasady działania niewidzialnej ręki i jej towarzysza – bezstron-
nego obserwatora. Dotykamy tu także biblijnej obietnicy: poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli. Oczywiście w sytuacji konfliktu – bo taki bywa nie-
uchronny – pomiędzy opłacalnością i godziwością trzeba mieć zaufanie do Tego,
który przez trudne doświadczenie człowieka przeprowadza. Zaufanie, że z nie-
go wyprowadzi. Niewidzialna ręka Tego, który jest Bogiem ukrytym, godziwe-
go wyprowadza, bo w wielkim zaufaniu poszedł ścieżką tego, co się nie opłaca.
Godziwości się nie wyliczy rachunkiem ekonomicznym ani nie zważy na wa-
dze. Trzeba wszelako pamiętać, że niepokoju sumienia również nie uciszy się
korzystnym rachunkiem ekonomicznym, który z opłacalności wynika.

Na głębszym poziomie godziwość i opłacalność ocierają się o siebie. Oka-
zuje się bowiem, że na dłuższą metę, w patrzeniu dalekowzrocznym wygrywa
zgodne współistnienie interesu własnego i bezstronnego obserwatora. W wol-
nym państwie to właśnie uczciwość, godziwość postępowania także powinny
stać się opłacalne, choć nie mają ceny. W każdym razie powinny przynosić
więcej pożytku, a zatem tworzyć cenny budulec dobra wspólnego.

Zakończenie

U źródeł liberalizmu ekonomicznego leży przekonanie, że u podstaw wol-
ności gospodarczej znajduje się wewnętrzny i naturalny motor naszego działania
– interes własny – w harmonii ze współczującym bezstronnym obserwatorem.
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W tym sensie kapitalizm, jako z natury swej ustrój dialogu społecznego, po-
trzebuje ludzi dojrzałych moralnie. Centralnie planowana gospodarka parali-
żuje nie tylko inicjatywę prywatnej przedsiębiorczości, ale jest także destruk-
cyjna dla świadomości, bo niszczy dialog. Prowadzi do zamknięcia się w ste-
reotypie mitycznego „się”: tak się robi. Myślę, że wspólnym rysem XX-wiecz-
nej prakseologii ekonomisty Ludwiga von Misesa oraz Karola Wojtyły jest
akcent na sprawczość. Jest ona zbudowana na gruncie indywidualizmu meto-
dologicznego, który nie jest opisem tego, że się działa, ale że człowiek działa.
Im więcej sprawczości, można by powiedzieć, tym szersza staje się przestrzeń
dojrzałej wolności. Ta z kolei wskazuje na indywidualną odpowiedzialność,
zachęca do aktywności, a zniechęca do zrzucania winy na innych.

Obszar wolnej gospodarki, wolnego państwa musi być wypełniony działa-
niem wolnych i moralnych osób. Takie jest przesłanie, które pozostawił nam
twórca liberalizmu ekonomicznego. Smith dobrze rozumiał, że tam, gdzie brak
moralności, uczciwości, rzetelności, troski o innych, znika zaufanie w społe-
czeństwie, a interes własny przekształca się w zamknięty egoizm. Rozlega się
wołanie o większy nadzór, planuje tworzenie nowych instytucji, komisji oraz
urzędów kontroli. W tych instytucjach i urzędach zatrudnia się ludzi, którym
rzecz jasna trzeba płacić wynagrodzenie. Z czego? Oczywiście, że z podat-
ków. Dalszego ciągu łatwo się domyślić. Państwo lubi się opiekować społe-
czeństwem. Wezwane na ratunek szybko spieszy z pomocą i chętnie się anga-
żuje, ale niechętnie wycofuje, kiedy już pomoc niepotrzebna. W każdym razie
rachunki zawsze płaci społeczeństwo.
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Dariusz Juruś

Obowiązki państwa – czyli primum non nocere

Słowa kluczowe: prawo naturalne, autowłasność, rozwój człowieka, wolność, obowiązek,
prawa pozytywne, prawa negatywne, państwo.
Key words: natural law, self-ownership, human flourishing, duty, positivie rights, negative
rights, state.

Istnieje dość powszechne przekonanie, iż prawa łączą się z obowiązkami1.
Ponieważ prawa nie są tożsame z obowiązkami, zatem albo z nich
wynikają, albo je pociągają. Będę się starał pokazać, iż zachodzi jedno

i drugie, a w szczególności, iż z pewnego obowiązku da się wyprowadzić
prawa, które z kolei pociągają za sobą inny obowiązek. Następnie, opierając
się na wcześniejszych rozważaniach, postaram się wykazać, jakie obowiązki
i dlaczego posiada państwo w stosunku do jednostki.

1. Jakie mamy obowiązki.

Jako punkt wyjścia dotyczący relacji praw i obowiązków przyjmiemy kon-
cepcję prawa natury, resp. praw naturalnych. Wydaje się bowiem, iż wbrew
krytykom, koncepcja ta stanowi najmocniejsze uzasadnienie praw. Dwie tra-
dycyjnie konkurencyjne teorie; umowy społecznej i utylitarystyczna nie wy-
dają się dostatecznie uzasadniać posiadanych przez nas praw.

1 Autor klasycznej pozycji z dziedziny prawa, Wesley Newcomb Hohfeld pisze – proponując cztery
pary skorelowanych ze sobą pojęć – iż tak naprawdę jedynym poprawnym użyciem terminu “prawo”
jest sens, w którym jest ono korelatem obowiązku nałożonego na innych. Zob. Fundamental Legal Con-
ceptions as Applied in Judicial Reasoning. Ed. W. W. Cook, Westport Conn.: Greenwood Press, 1978,
[1919], za R. Munzer Stephen, A Theory of Property, Cambridge University Press 1990, s. 20.
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W przypadku koncepcji umowy społecznej zobowiązanie powstaje w wy-
niku zawartej umowy, a więc czegoś, co jest tylko hipotetyczną konstrukcją.
W związku z tym, można zapytać, jak to się dzieje, iż – zakładając, że nasze
obowiązki nie leżą w naturze – powstają one – jako stworzone z niczego –
w wyniku hipotetycznej jedynie umowy, oraz czy nasze zobowiązania i obo-
wiązki, powstałe na mocy umowy, mają jedynie charakter konwencjonal-
ny2. Wydaje się, iż w każdym z tych wypadków zwolennicy koncepcji umo-
wy społecznej mają kłopot z satysfakcjonującą odpowiedzią. Po pierwsze,
dlatego, iż nie jest jasne, czy jakakolwiek hipotetyczna umowa ma charakter
wiążący. Po drugie, nawet gdyby miała, nie bardzo wiadomo, kogo uznać za
strony tej umowy. (Naprawdę, bowiem większość z nas nie podpisuje umów
np. konstytucji, których, jak się przyjmuje ma przestrzegać.) Po trzecie,
umówić się można na różne rzeczy. Wreszcie po czwarte, chcąc uzasadnić
jakąkolwiek umowę społeczną, musimy i tak odwołać się do jakiejś warto-
ści leżącej „poza” umową.

Utylitaryzm z kolei szuka uzasadnienia dla podstawowych praw człowie-
ka np. prawa do wolności w ich szczęściodajnym charakterze. Utylitaryści
zakładają, iż z faktu, że każda jednostka dąży do szczęścia wynika, iż szczę-
ście powszechne musi być celem dążeń każdej jednostki. Ich zdaniem, prawa
do wolności czy własności nie wynikają z natury człowieka, lecz są pożytecz-
ne, gdyż dzięki nim wzrasta w społeczeństwie, ogólnie rozumiane szczęście.
Wydaje się jednak, iż po pierwsze ze względu na różnorodność jednostko-
wych koncepcji szczęśliwego życia trudno określić, jak ma wyglądać owo
zbiorowe szczęście czy dobro wspólne. Po drugie, samo istnienie pragnień,
których realizacja ma dać jednostce szczęście nie oznacza, iż za owymi pra-
gnieniami stoją jakieś racje3. Po trzecie, nie jest jasne, dlaczego skoro można
oceniać konsekwencje danego czyny i tym samym orzekać o jego słuszności,
nie można oceniać samego czynu.

Koncepcja prawonaturalna stara się znaleźć uzasadnienie dla praw i obo-
wiązków człowieka w naturze rzeczy, tym samym potwierdzając możliwość
przechodzenia od bytu do powinności. Jeśli bowiem w przyrodzie istnieją pra-
wa odkrywane przez nas, a człowiek jest częścią przyrody to istnieją prawa

2 H. Veatch, Human Rights. Louisiana State University Press, 1985, s.10.
3 Współczesny utylitaryzm stara się ominąć tę trudność wprowadzając kategorię racjonalnych

pragnień, których korelatem ma być dobro jednostki. Wydaje się jednak, iż przy tego typu procedural-
nym podejściu (pragnienia stają się tu, bowiem racjonalne w wyniku zastosowania pewnych proce-
dur) będziemy musieli pogodzić się z faktem, iż o wartości naszych pragnień, a tym samym dobru
decydują zaproponowane przez kogoś procedury.
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dotyczące także człowieka. Prawa takie powinny być korelatem celu4. Cel
jednak nie może być rozpoznany, jak w przypadku przyrody nieożywionej na
podstawie obserwacji, lecz musi mieć charakter normatywny. Cel musi stano-
wić zadanie dla człowieka, wynikające z jego funkcji, czyli musi być czymś
specyficznym dla niego. Ponieważ w naturze każdego celu tkwi dobro, istnie-
je powinność realizacji owego dobra. Powinność zakłada możność. Prawa będą
więc stanowiły reguły postępowania, mające umożliwić realizację tego celu.

Arystoteles utrzymuje, iż do natury człowieka należy rozumność, która
przejawia się w działaniu5. Poprzez działanie urzeczywistnia się także osta-
teczny cel człowieka, (stanowiący jednocześnie najwyższe dobro), czyli eu-
dajmonia. Eudajmonia, która rozumiana jest przez Arystotelesa jako „rozwój
ku doskonałości” stanowi obiektywny cel człowieka. Każdy z nas winien się
rozwijać jako człowiek i jako konkretna jednostka. Ta dwutorowość rozwoju
oznacza z jednej strony aktualizację natury ludzkiej, a z drugiej indywidual-
nych potencji każdej z jednostek. Tak, więc rozwój każdego człowieka jest
jego obowiązkiem, gdyż obowiązkiem jest realizacja dobra i unikanie zła.
Ponieważ powinność – jak już powiedziano – pociąga za sobą możność, jed-
nostka musi móc się rozwijać. Jednostka musi, więc posiadać prawa, które
będą umożliwiały jej wypełnienie naturalnego obowiązku rozwoju6. Rozwój,
aby mógł być nazwany rozwojem istoty rozumnej musi być autonomiczny, tzn.
nie kierowany z zewnątrz7. Autonomia jednostki rozumiana tu jako zdolność

4 Część współczesna naukowców także odwołuje się do – przez niektórych uważanego za przesta-
rzałe – pojęcia celu. Tak np. Frank J. Tipler, profesor fizyki matematycznej pisze: „’Unitarność’ to
inna podstawowa własność mechaniki kwantowej (…). Unitarność to w istocie tylko precyzyjne ma-
tematyczne sformułowanie bardzo starego pojęcia: teleologii. Oznacza, że można sobie wyobrazić, iż
wszechświat jest determinowany przez swój stan końcowy. My, ludzie, chętnie uważamy przyczyno-
wość za coś działającego z przeszłości w przyszłość. Świadczy to jednak tylko o ograniczonej ludz-
kiej perspektywie. Mechanika kwantowa – unitarność – powiada, że równie uprawnione jest myślenie
o przyczynowości, jako działającej w przeciwnym kierunku, z przyszłości w przeszłość. Innymi sło-
wy, możemy myśleć o obecnym stanie wszechświata jako koniecznej fazie, którą wszechświat musi
przebyć, aby osiągnąć swój stan końcowy. Wiele osób uważa, że teleologię wyeliminowano z nauki
wiele lat temu. Nieprawda! Teleologia w fizyce żyje i ma się dobrze, tyle że pod nazwą ‘unitarność’.
A unitarność ma absolutnie kluczowe znaczenie dla większości ważnych predykcji mechaniki kwan-
towej. Zob. F. J. Tipler, Wszechświat Projektanta!. W: Czy przed Wielkim Wybuchem był Bóg? Red.
T. D. Wabbel, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa, 2007.

5 Arystoteles utrzymuje, iż wszelkie twory natury zmierzają do jakiegoś celu; natomiast przed-
mioty matematyczne, jako niepodlegające zmianie nie mają celu.

6 Można oczywiście zapytać, przed kim jesteśmy odpowiedzialni za swój rozwój, czy ktoś nas
będzie z tego rozliczał i czy sami możemy siebie z tego obowiązku zwolnić? Jednym z nasuwających
się tu rozwiązań jest oczywiście rozwiązanie teologicznie z jego egzemplifikacją w postaci ewange-
licznej przypowieści o talentach.

7 Tu sprzymierzeńcem Arystotelesa staje się Kant ze swoją koncepcją autonomicznej osoby moralnej.
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kierowania swoim życiem i tym samym dokonywania samodzielnych wybo-
rów, zakłada autowłasność, czyli bycie właścicielem samego siebie8. Zatem
podstawowymi prawami, wynikającymi z powinności rozwoju jednostki, i sta-
nowiącymi jednocześnie reguły postępowania, będą prawa do życia, wolności
i własności9.

2. Obowiązki wynikające z praw

Jak pisze Jan Narveson istnieje logiczny związek pomiędzy sądami doty-
czącymi praw i sądami dotyczącymi tego co słuszne lub obowiązkami. Tak,
więc sąd „A posiada prawo do zrobienia x”, prowadzi do sądu dotyczącego
słusznego bądź niesłusznego (wrong) działania. Działanie to jednak nie doty-
czy w tym wypadku A, lecz wszystkich innych osób10. Tak więc, kontynuuje
Narveson: A posiada prawo, oznacza, że A posiada prawo w stosunku do (aga-
inst) B. Dla B oznacza to, iż wymaga się od niego, aby coś czynił bądź czegoś
nie czynił, bądź też, że ma on obowiązek uczynienia bądź nie uczynienia cze-
goś. To oznacza z kolei, iż działania, przed którymi ma się powstrzymywać
B są uważne za złe (niesłuszne). Zatem jeśli A posiada prawo w stosunku do
B, B ma obowiązek w stosunku do A. Istnieją – jak pisze dalej Narveson –
dwie interpretacje tej definicji: mocniejsza: A ma prawo w stosunku do B wtw,
gdy B ma obowiązek w stosunku do A, i słabsza: jeśli A ma prawo to B ma
obowiązek. Mocniejsza interpretacja mówi, iż istnieje ścisła korelacja pomię-
dzy prawami a obowiązkami: jeśli B nie ma żadnego obowiązku w stosunku
do A, to A nie ma żadnego prawa w stosunku do B. Słabsza z kolei dopuszcza
możliwość, iż istnieją obowiązki, za którymi nie stoją żadne prawa; krótko
mówiąc, B może mieć obowiązek względem A, nawet jeśli za A nie stoi żadne

8 Nie chodzi nam w tym wypadku o autonomię w sensie kantowskim, jako niezależność od wszel-
kich materialnych determinacji woli, lecz o samodzielność decyzji podmiotu. Kant zapewne protesto-
wałby tu przeciwko użyciu terminu własność. Własność odnosi Kant przede wszystkim do rzeczy,
wobec których nie mamy żadnych zobowiązań. Wobec człowieka (nas samych i innych) jako istoty
moralnej mamy zobowiązania. Są to obowiązki zupełne i niezupełne. (Zob. Uzasadnienie metafizyki
moralności, s. 51-54). Kant podkreśla, iż człowiek może być panem siebie (sui iuris), lecz nie właści-
cielem samego siebie (sui dominus). Zauważmy jednak, iż Kant dopuszcza relację własności w sto-
sunkach międzyludzkich, kiedy mówi o stosunkach w rodzinie oraz pomiędzy panem domu a służbą.
Za Z. Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Instytut myśli Józefa Tischnera, ISP PAN, Kraków
– Warszawa 2006., s. 247.

9 Nawiązując do analogii kosmologicznej, można powiedzieć, iż jeśli wszechświat zmierza do
jakiegoś celu, to prawa fizyki służą jego realizacji.

10 J. Narveson, The Libertarian Idea, Temple University Press, Philadelphia, 1988, s. 41.
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prawo w stosunku do B. (Przykładem takiego rozumienia mogą być wszelkie
„sytuacje pomocowe”; w pewnych sytuacjach człowiek potrzebujący pomo-
cy, nie ma do niej prawa, lecz obowiązkiem, kogoś, kto jest jej w stanie w da-
nej sytuacji udzielić, jest jej udzielić.) Jeśli A ma prawo do zrobienia x, to
B ma obowiązek powstrzymania się od przeszkadzania A w zrobieniu x, lub
krócej B ma obowiązek umożliwienia A zrobienia x11. To umożliwienie nie
oznacza jednak żadnego działania ze strony B, lecz powstrzymanie się od dzia-
łań mogących uniemożliwić A dokonanie x. Ujmując to inaczej można powie-
dzieć, iż B ma negatywny obowiązek polegający jedynie na nieingerencji w coś,
co jest przedmiotem posiadania praw przez A. Taki rodzaj praw nazywa się
powszechnie prawami negatywnymi a obowiązki z nich wypływające obo-
wiązkami negatywnymi. Prawa pozytywne nakładają natomiast na innych
pewne pozytywne obowiązki, tzn. takie, do których spełnienia nie wystarczy
powstrzymywanie się od ingerencji. Wymaga się tu, bowiem aktywności ze strony
zobowiązanej. W przypadku praw pozytywnych trzeba, zatem wskazać, jakie
działania mają być podjęte, tzn., jakie działania są obowiązkowe i w jakim
zakresie. Obowiązek negatywny jest korelatem negatywnego prawa, obowią-
zek pozytywny korelatem pozytywnego prawa.

3. Prawa pozytywne i negatywne

Trzy prawa uważa się tradycyjnie za prawa negatywne. Są to te, które wska-
zaliśmy mówiąc o obowiązku rozwoju, czyli prawo do życia, wolności i wła-
sności. Obowiązki nałożone na innych w stosunku do nas (i oczywiście nas
w stosunku do innych) polegają, zatem na tym, iż mają się oni powstrzymy-
wać od ingerencji w nasze życie, wolność i własność. Liczby praw pozytyw-
nych nie da się natomiast ustalić. Można podać jedynie przykłady: prawo do
zasiłku dla bezrobotnych, prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawcze-
go, prawo do godnej czy minimalnej płacy, etc. Problem z ilością – i dodajmy
jakością – praw pozytywnych bierze się, z powszechnie panującego, choć być
może nieuświadamianego przekonania, iż prawa i wynikające z nich obowiązki
w stosunku do innych są korelatem pragnień. Jeśli istnieje jakaś powinność to
dlatego, iż jej spełnienie ma zaspokoić jakieś pragnienie. Jeśli chcę wyzdro-
wieć, to powinienem zażyć lekarstwo. Jeśli chcę jak najszybciej dostać się
w odległe miejsce to powinienem lecieć samolotem, itd. Powinność odsyła,

11 ibidem. s. 42.
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więc zawsze do jakiegoś pragnienia, której dzięki tej powinności może zostać
zaspokojone. „Nie chcę stracić pracy po urodzeniu dziecka, powinnam mieć
prawo do urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego”, „nie chce zostać
bez środków do życia na starość, powinienem mieć prawo do emerytury”, etc.
Zauważmy, iż powszechność takiego przekonania nie świadczy jednak o jego
prawdziwości – a jak uczył Seneka – może być nawet oznaką błędu. Pragnie-
nie nie może stanowić, bowiem podstawy praw. Gdyby tak było, prawa stały-
by się fikcją, gdyż każdy mógłby mieć prawo do wszystkiego. Prawo winno
być racjonalne, a to oznacza, iż za swoją podstawę musi mieć jakąś rację,
której podstawą byłby z kolei jakiś fakt dotyczący osoby posiadającej owo
prawo12. Tak więc, aby pragnienie mogło stanowić rację prawa i obowiązku
musi być uzasadnione. Tak też jest w przypadku praw negatywnych i wynika-
jących z nich obowiązków. Tutaj pragnienia, które mają być zaspokojone
wynikają wprost z natury człowieka13. Ich naturalność uwidacznia się wtedy,
kiedy uświadomimy sobie, co jest ich przeciwieństwem, tj. pragnienie śmier-
ci, pragnienie zniewolenia i pragnienie nieposiadania. Jest, bowiem czymś
nienaturalnym, i chce się powiedzieć nieludzkim pragnąć śmierci, zniewole-
nia czy nieposiadania. Nie jest natomiast czymś nienaturalnym nie pragnąć
tych rzeczy, które są korelatami praw pozytywnych, tj. przykładowo płacy
minimalnej czy zasiłku dla bezrobotnych14.

David Boaz wskazuje na proliferację praw pozytywnych. Ponieważ prawa
pozytywne stają się w powszechnym mniemaniu korelatem pragnień, dochodzi

12 Nie zachodzi także analogia pomiędzy sądem „jeśli chcę być zdrowy, to powinienem zażyć
lekarstwo” a sądem „jeśli nie pracuję, a chcę lepiej żyć, to powinienem mieć prawo do pracy”. W pierw-
szym wypadku mamy do czynienia z normatywnym użyciem terminu „powinien”, podczas gdy w
drugim z moralnym, gdyż ingerującym w wolność i własność innych. W pierwszym wypadku nie jest
istotne, „kto” ma zapewnić owo lekarstwo, w drugim natomiast kluczowe jest „kto”i „w jaki sposób”,
ma owo prawo zapewnić i wyegzekwować.

13 Pragnienie życia, wolności, czy własności są tak naturalne, iż nawet dziwne może się wydać
mówienie o nich w kategoriach pragnień.

14 Niektórym może wydać się dziwnym stwierdzenie, iż niechęć do zasiłku dla bezrobotnych,
w sytuacji, gdy jest się bez pracy nie jest czymś absurdalnym. Musimy sobie jednak uświadomić, iż
bieda nie ma nic wspólnego z godnością. To, że myślimy, iż jest inaczej zawdzięczamy kilkudziesię-
cioletniej indoktrynacji, której skutkiem było wpojenie ludziom, iż to nie oni sami są winni swojej
sytuacji życiowej. Jeśli więc nie zawinili a dzieje im się źle, to maja prawo domagać się zadośćuczy-
nienia. Skoro, więc nikomu nie dzieje się źle ze swojej winy, to wszyscy mają prawo do pomocy ze
strony państwa. Wszyscy są, więc równi. Zauważmy, iż klasę ludzi biednych uważamy za bardziej
homogeniczną pod względem moralnym niż inne grupy społeczne. Rzadko uważamy np., iż ludzie żyją-
cy w biedzie, żyją godnie. Winna jest temu polityka rządów, wmawiających ludziom, iż mają prawa.
Taka postawa prowadzi do zaniku odpowiedzialności za siebie i swoje rodziny i w konsekwencji do
utraty godności. O skutkach takiej polityki wprowadzonej w USA przez prezydenta Johnsona pisze
Charles Murray w Bez korzeni, tłum. P. Kwiatkowski, Zysk i S-ka, Poznań, 2001, str. 259- 278.
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do kuriozalnych sytuacji. Tak np. pisze Boaz: „(…) mieszkaniec Annapolis w sta-
nie Maryland oczekuje, aby Rada Miejska zmusiła pizzerię i inne firmy dowożące
żywność, by te dostarczały swoje produkty w okolice, gdzie mieszka. Firmy te
uważają to za zbyt niebezpieczne, natomiast Rada Miejska daje posłuch owemu
mieszkańcowi, który mówi: ‘Chcę tych samych praw, które posiadają inni miesz-
kańcy Annapolis15’” Konsekwencją takiego rozumienia praw, jest brak poszanowa-
nia praw innych do podejmowania własnych decyzji. Zmuszanie bowiem kogoś –
kto nie narusza niczyjej wolności czy własności – w imię praw do podjęcia działal-
ności, na którą nie wyraża zgody, jest działaniem i absurdalnym i bezprawnym.

Walter Block pisze, iż prawa pozytywne w przeciwieństwie do negatywnych
są nie do utrzymania. Block wskazuje na kilka kwestii. Pierwsza dotyczy aspektu
czasowego. Prawa negatywne są bezczasowe. „Milion lat temu – pisze Block –
jaskiniowiec miał prawo być pozostawionym samemu. Za sto milionów lat miesz-
kaniec kosmosu będzie miał prawo, aby nie być zgwałconym, zamordowanym,
obrabowanym”16. Prawa pozytywne nie mają w sobie tej uniwersalności; prawo
do zasiłku, opieki medycznej, płacy minimalnej, itp. są prawami, wymyślonymi
ze względu na doraźną politykę rządów. Druga kwestia związana jest z realizmem.
Prawa negatywne mogłyby zostać „wyegzekowowane”, gdyby wszyscy ludzie
decyzją swojej woli powstrzymali się od kradzieży, gwałtów, morderstw i innych
rzeczy naruszających czyjąś własność. (Jest to oczywiście mało prawdopodobne,
lecz nie niemożliwe.) Obowiązki wynikające z praw negatywnych są bowiem
realne. Można nie kraść, nie zabijać nie gwałcić, itp. Prawa pozytywne są nato-
miast nie do spełnienia. Nawet gdybyśmy wszyscy tego bardzo chcieli. Nie moż-
na bowiem wszystkim ludziom zapewnić płacy minimalnej, opieki medycznej,
zasiłków socjalnych i ….pizzy z dowozem do domu. Jest to po prostu niemożli-
we. „Niewykonalność” praw pozytywnych, o której tu mowa, i której nie trzeba
dowodzić, bierze się także z faktu, iż prawa pozytywne wchodzą ze sobą w kon-
flikt. Przykładowo, prawo do wszelkiego rodzaju zasiłków, pociąga za sobą obo-
wiązek zapewnienia pewnych sum pieniędzy na ten cel. Jeśli jednak część pienię-
dzy budżetowych zostaje przeznaczona na zasiłki braknie ich być może na zapew-
nienie innej grupie społecznej płacy minimalnej. Prawo do zasiłku stoi, więc w kon-
flikcie z prawem do płacy minimalnej. Obowiązek wypłacania zasiłku dla bezro-
botnych stoi w konflikcie z obowiązkiem zapewniania płacy minimalnej. Trzecia
kwestia odnosi się do odpowiedzialności. Prawa negatywne nie są gwałcone
przez siły natury (trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, etc.). Aby to bowiem

15 D. Boaz, (2005), Libertarianizm, tłum. D. Juruś, Zysk i S-ka, Poznań 2005, s. 119.
16 W. Block, (1994), Prywatna własność, etyka tworzenia bogactwa. W: Etyka kapitalizmu. Red.

P. L. Berger, tłum. Henryk Woźniakowski, Signum, Kraków, 2004, s. 164.
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nastąpiło konieczny jest akt polegający na naruszeniu czyjejś własności, wolności
czy życia. Oczywiście, iż w przypadku tych kataklizmów ludzie tracą majątki,
zdrowie czy życie, lecz nikt, tj. żadna osoba nie może być pociągnięta w tym
wypadku do odpowiedzialności. Obowiązki negatywne zostały spełnione. Z punktu
widzenia praw pozytywnych trzeba w tych samych przypadkach powiedzieć, iż
zostały one pogwałcone. Stało się tak dlatego, iż pozytywne obowiązki polegają-
ce na zapewnieniu schronienia, odzieży, opieki etc. nie zostały dopełnione17. Czwar-
ta kwestia związana jest z niewystarczającą ilością dóbr. Jeśli bowiem zdecyduje-
my się na zapewnienie komuś czegoś, np. płacy minimalnej będzie to oznaczało,
iż ktoś inny będzie miał tego dobra mniej. To bowiem, iż państwo zadekretuje, iż
nikt nie może zarabiać mniej niż wynosi płaca minimalna, nie oznacza, iż każdy
kto chciałby pracować taką płacę otrzyma. Może się, bowiem okazać, a takie bę-
dzie naturalne zachowanie rynku (nawet w systemie interwencjonizmu państwo-
wego, który nigdy nie będzie, doskonały tj. uniwersalny), iż pracodawcom nie
będzie się opłacało zatrudniać pracowników płacąc im nawet minimalne wyna-
grodzenie. Będzie się tak działo z prostej przyczyny; pracodawcy będą wyceniać
niżej pracę pewnych ludzi. Takie postępowanie pracodawców doprowadzi oczy-
wiście do bezrobocia wśród tych, którym nie można będzie zapłacić mniej (a na
co sami być może by przystali) ze względu na ustawę o płacy minimalnej. W pią-
tym punkcie Block wskazuje na relację, jaka zachodzi pomiędzy prawami pozy-
tywnymi a dobroczynnością. Koncepcja praw pozytywnych podważa sensow-
ność dobroczynności. Jeśli bowiem mamy prawa pozytywne do wszelkiego ro-
dzaju świadczeń, to dobroczynność zamienia się w obowiązek i jako taka staje się
fikcją. Jeśli bowiem ja mam prawo do czegoś, to ty masz obowiązek (pozytywny)
zapewnienia mi tego, co z mojego prawa wynika18. Nie ma, więc w tym wypadku
mowy o żadnej dobroczynności zakładającej przecież dobrowolność.

4. Negatywne obowiązki państwa

Skoro relacje pomiędzy jednostkami winny być oparte na prawach – i obo-
wiązkach – negatywnych, nie mamy prawa twierdzić, iż grupa jednostek win-

17 Można by oczywiście argumentować, iż podobnie jak w przypadku praw negatywnych, także i tu
nie można mówić o czyjejś winie i w związku z tym nie można wskazać winnego. Argument ten para-
doksalnie odsłania istotę praw pozytywnych, tj. rozmycie odpowiedzialności. Któż, bowiem tak na-
prawdę jest odpowiedzialny, tzn. na kim ciążą obowiązki, za dostarczenie ludziom zasiłków, opieki,
mieszkania, itp.

18 Block, s. 165.
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na kierować się w stosunku do innej grupy jednostek jakimiś innymi prawa-
mi. Musimy, zatem przyjąć, iż państwo resp. rząd jako instytucja winno re-
spektować prawa jednostek do życia, wolności i własności. Jeśli tego nie czy-
ni, to nie tylko postępuje nie moralnie uniemożliwiając rozwój jednostkom,
ale również – próbując realizować sprzeczne cele – irracjonalnie. Państwo
ma, więc umożliwić, ale nie zagwarantować, jednostkom możliwość rozwoju,
bez gwałcenia ich praw do życia, wolności i własności. Oznacza to, iż obo-
wiązki państwa sprowadzają się do nieingerencji w życie, wolność i własność
jednostek. Każde działanie wykraczające poza zadośćuczynienie negatywnym
obowiązkom musi prowadzić do pogwałcenia podstawowych praw jednostek19.

Wnioski

Wychodząc od koncepcji natury człowieka i praw naturalnych doszliśmy
do wniosku, iż poszanowanie obowiązku rozwoju jednostki wynikającego z na-
tury człowieka, wiąże się z respektowaniem prawa do życia, wolności i wła-
sności. Oznacza to, iż obowiązkiem ludzi, jako konkretnych osób, lub jako
instytucji czy organizacji, jest powstrzymanie się od ingerencji w życie, wol-
ność i własność innych. Tak winna też postępować taka instytucja jak pań-
stwo. Tylko bowiem takie, czyli negatywne prawa i obowiązki są racjonalne.

Zauważy w konkluzji, iż sytuacja respektowania powyższych praw jest
tylko warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym do zadośćuczynienia
powinności własnego rozwoju. W sytuacji, kiedy nikt nie rościłby pretensji do
wolności i własności innego człowieka, ale jednocześnie nie robiłby nic (nie
utrzymując się nawet przy życiu), obowiązki negatywne byłyby spełnione,
lecz podstawowy obowiązek własnego rozwoju nie. Nie mogąc tu rozwijać
tego interesującego zagadnienia wskazujemy jedynie, iż wiąże się ono z kwe-
stią obowiązków moralnych wobec siebie samego.

19 John Rawls utrzymuje, iż skoro nie wszyscy mają równe szanse na starcie, państwo winno wyrówny-
wać owe nierówności. Rawls zakłada jednak, iż uprawnienie jest czymś wtórnym w stosunku do zasługi
(desert). Jeśli więc nie zasłużyliśmy ani na nasze talenty ani na miejsce urodzenia, to nie mamy do tego
praw. W związku z tym, nasze zdolności stają się wspólnym zasobem, który podlega redystrybucji w imię
zasad sprawiedliwości. Taka konkluzja Rawlsa nie jest jednak uzasadniona. To, bowiem, że posiadam
swoje ciało – choć na nie nie zasłużyłem – jest wystarczającym argumentem/uprawnieniem do rozporzą-
dzania nim. Istnieją, bowiem rzeczy, do których mamy prawo z natury, więc nie musimy (a nawet nie
możemy, bo kiedy mielibyśmy to uczynić) zasługiwać na nie. Zob. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości. tłum.
M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1994, s. 102-104, 149.
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Kráľová Ľuba

Policy network a problém vládnutia
v procese tvorby verejnej politiky

v postmodernej spoločnosti
(Príklady zo Slovenska1)

Kľúčové slová: policy network (politické siete, siete vo verejnej politike), problém vládnutia

v postmodernej spoločnosti, proces tvorby verejnej politiky, reprezentácia záujmov na Slovensku

Úvodné poznámky o postmoderne

Možno je dnes dokonca banálne donekonečna zdôrazňovať plura-
litu ako podstatnú hodnotu postmoderny a jej organizačného a po-
litického nervu, demokracie. Reálna pluralita a jej nárokovanie

v každodennom živote postmoderného človeka je však jeho nesmiernou,
niekedy ťažko presadzovanou výsadou oproti dobám minulým.

Pluralizácia nevedie k anómii, ale k politike diferentného, k novým pre-
chodným formám vzájomnej kontroly, ktoré obmedzujú parlamentný centra-
lizmus a vytvárajú porovnateľný tlak na sebazdôvodnenie politiky, počnúc
nezávislými komunikačnými prostriedkami, končiac občianskymi iniciatíva-
mi, protestnými hnutiami, mimovládnymi organizáciami a podobne. Tieto nové
formy politickej kultúry sú výrazom postmodernej pluralizácie. Demokratická
politika sa tým nestane ľahšou. Ale inak už vôbec nie je možná.

1 Text príspevku je jedným z výstupov VEGA 1/3590/06: Genéza a tvorba verejnej politiky
v Slovenskej republike.

p3.p65 08-07-15, 23:0549



50 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

V očiach mnohých autorov je postmoderna chúlostivá, znepokojujúca a ri-
ziková2 tým, že znemožňuje definitívnu voľbu medzi heterogénnymi nárok-
mi. Tento iritujúci moment radikálneho pluralizmu je principiálne akcepto-
vaný a inštitucionalizovaný práve v moderných demokraciách.

Možnosť voľby pre človeka, ktorú umožňuje postmoderna, je latentne
prítomná v jeho vzťahu k svetu a k iným ľuďom, preto má etický rozmer3. Od
každého jednotlivca, ktorý prechádza situáciou voľby, vyžaduje politika post-
moderny vedomie hraníc, po ktoré jeho rozhodnutie siaha. Rešpekt k týmto
hraniciam je súčasne uvedomením si možností rôznych uhlov pohľadu. Člo-
vek by mal pri každom rozhodnutí myslieť na jeho obmedzený charakter a na
jeho dôsledky. Mal by pamätať na slepé uhly vo vlastnom videní a chrániť sa
pred vlastnými i cudzími absolutizáciami4. Len tak môže odsúdiť absolútnosti
a definitívnosti a uznať, že pravdu môžu mať i druhí, a to i v rozpore s jeho
vlastným presvedčením. Nielen, že bude principiálne presvedčený o tom, že
z inej perspektívy sa môže situácia javiť plným právom úplne inak, ale toto
vedomie prejde i do konkrétneho rozhodovania a praxe. Tento svet reálne počíta
s inakosťou iných.

Koncepcia demokracie musí v skutočnosti kombinovať slobodu a rovnosť,
rozlišujúc niekoľko dimenzií demokracie. Rešpekt k fundamentálnym právam,
ktoré sú neoddeliteľné od slobody, k občianstvu a k reprezentativite. Ľudia
spolu vôbec nemusia po obsahovej stránke súhlasiť, a predsa môžu koopero-
vať. Aby však mohli spolupracovať úspešne, musia poznať a rešpektovať per-
spektívu druhého, zvlášť, ak je výrazne odlišná od ich stanoviska. Obsahový
disenzus nie je žiadna principiálna prekážka. Stačí, aby vládol konsenzus v tom,
že budeme brať zreteľ na tento disenzus a budeme s ním počítať. V rámci
uzatvorených dohôd však musí panovať spoľahlivosť. Konsenzuálnou
základňou demokracie je potom uznanie práva na disenzus. Spor patrí medzi
základné štruktúry demokratickej reality. Povýšenie partikulárneho, jedi-
nečného nad údajne univerzálne je základným prehreškom proti svetu plurali-
ty5. Aron dosvedčuje, že bez konsenzu by sa demokratický politický poriadok,
ktorý je založený na spore a konflikte, rozpadol6.

2 Beck, U.: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha, SLON 2004.
3 Bilasová, V.: K etike verejnej politiky a jej explikáciám na Slovensku. In: Ľuba Kráľová a kol.:

Aktuálne otázky verejnej politiky. Košice, Typopress 2006, s. 142 – 148.
4 O ideológiách a ich prípadných absolutizáciách či budúcnosti v modernom a postmodernom svete

pozri: Geffert, R.: Ideológie a ich funkcie vo verejnej politike modernej spoločnosti. In: Ľuba Kráľová
a kol.: Aktuálne otázky verejnej politiky. Košice, Typopress 2006, s. 149-195 (164-193).

5 Welsch, W.: Postmoderna. Pluralita ako etická a politická hodnota. Praha, KLP 1993, s. 41.
6 Aron, R.: Demokracie a totalitarizmus. Praha, Atlantis 1993, s. 13 – 14.
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Zygmunt Bauman vo svojich preslávených Úvahách o postmodernej dobe7

načrtáva svet moderny ako spojitý mechanizmus, v ktorom chod každého ozu-
beného kolieska závisí od chodu všetkých ostatných koliesok stroja. Ak sa
zadrhne jedno koliesko, zadrhnú sa všetky. Moderna je preto svetom jedného
projektu. Univerzalita moderného projektu vyžaduje moc, ktorá má univerzálne
ambície8. V postmoderne namiesto normatívnej regulácie občana nastúpilo
zvádzanie konzumenta. Namiesto ideovej indoktrinácie nastúpila reklama.
Namiesto legitimizácie moci nastúpili masmédiá. Svet postmoderny podľa
Baumana je oproti tomu svetom mnohých projektov9. Mnohosť je jeho cha-
rakterovou, imanentnou črtou. Jeden super-projekt budúcej komunistickej bez-
triednej spoločnosti či veľkonemeckej tretej ríše zanikol a objavilo sa množstvo
fragmentov tohto rozpadávajúceho sa superprojektu. Tento veľký tresk pre-
chodu moderny k postmoderne však nebolo počuť ako hromobitie pušiek a diel
z Auróry, naopak tento prechod sa uskutočnil nebadane, skryto, postupne.
Moderna prerástla do postmoderny akosi mimovoľne, s fantáziou, nárokom na
svoju privátnu autonómnosť. Zrazu sa sústroj moderny začal rozpadávať, pre-
tože každý jeho článok si nárokoval svoje práva a záujmy. Jeden svet sa stal
zároveň mnohými svetmi. Postmoderna inak ako v pluráli nevie existovať.

Ako postmoderna a jej nové politické výrazové prostriedky, uplatňovanie
ľudských práv a nárokovanie si jednotlivcom svojho práva na inakosť a od-
lišnosť zmenili charakter politiky? Politiky, ktorú si verejnosť nárokuje kon-
trolovať, politiky, ktorá má napĺňať verejný záujem. V postmoderne je politi-
ka nútená ukazovať svoju tvár verejnosti.

Siete verejnej činnosti (policy networks) a vládnutia

Najlepšie pochopíme povahu procesu tvorby politiky, ak poznáme štruktúru
záujmov aktérov a interakcie medzi nimi. Rôzne typy spoločnosti vytvárajú
rôzne siete aktérov10, ktoré fungujú ako iniciátori a sprostredkovatelia pri for-
mulovaní politickej agendy. Pojem policy network vedie k relativizácii hraníc

7 Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době. 2. vydanie. Praha, SLON 2002, s. 7 – 40.
8 Všeobecnú charakteristiku moci, ale aj o hraniciach a legitimite moci pozri: Surmánek, Š.: Význam

a pozícia mocenských vzťahov v štruktúrach verejnej politiky. In: Ľuba Kráľová a kol.: Aktuálne otázky
verejnej politiky. Košice, Typopress 2006, s. 51 – 95 (s. 51 – 54, s. 70 – 76, s. 80 – 91).

9 Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době. 2. vydanie. Praha, SLON 2002, s. 7 – 40.
10 Malíková, Ľ.: Verejná politika. Aktéri a procesy. Bratislava, Univerzita Komenského 2003, učebné

texty.
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štát a občianska spoločnosť a zdôrazňuje diverzitu aktérov participujúcich na
konštrukcii verejnej činnosti a na relatívne plynulom charaktere skupín takto
vytvorených11.

Ak je pojem sieť klasickým sociologickým pojmom, v oblasti analýzy ve-
rejnej činnosti nadobúda stále väčšiu dôležitosť v priebehu 80. rokov 20. sto-
ročia, až nakoniec reprezentuje jednu z najdynamickejších disciplín vnútri
politickej vedy, najmä v rámci policy analysis. Dnes sa integruje do širšej
reflexie pojmu vládnutie. V českej politologickej literatúre pojem policy ne-
twork (politické siete, siete verejnej činnosti, siete verejnej politiky) funda-
mentálne predstavili P. Fiala a K. Schubert, vo francúzskej odbornej literatúre
to učinili Le Galčs, Tatcher a mnohí iní12.

Konkrétne rozhodnutia verejnej politiky pochádzajú z „lokálnych poriad-
kov“13 obmedzujúcich v čase a priestore vzťahy, ktoré ich autorizujú. Verejné
politiky v tomto prístupe vychádzajú zo sociálnych vzťahov medzi mnohými
autonómnymi aktérmi. V paradigme „konštrukcie a udržiavania lokálnych
poriadkov zabezpečujú reguláciu správania a integrácie rozličných diver-
gentných, ak nie konfliktných stratégií daných aktérov“, ktorí fragmentari-
zujú a relativizujú vzťah spoločnosť a štát a svedčia o protirečivej evolúcii
komplexu verejných činností14.

Podľa Kenisa a Schneidera narastá najmä počet a dôležitosť „organizo-
vaných kolektivít“, zosilňuje sa sektoralizácia a diferenciácia politiky a admi-
nistratívy. Stále väčší počet politických aktérov zasahuje do procesov tvorby
verejnej politiky - overcrowded policy making, rozširuje sa pôsobnosť a roz-
sah oblastí vplyvu verejnej politiky, decentralizuje alebo fragmentarizuje sa
štát, stierajú sa hranice medzi verejným a súkromným, multiplikujú sa formy
„súkromnej vlády“, ktoré participujú na verejnej politike alebo si berú na sta-
rosť „verejný“ poriadok, „transnacionalizuje sa“ národná politika15.

11 Pojem politická agenda, policy network a problém vládnutia v postmodernej spoločnosti hlbšie
analyzuje: Kráľová, Ľ.: Aktéri a politické siete v procese tvorby verejnej politiky. In: Ľuba Kráľová
a kol.: Aktuálne otázky verejnej politiky. Košice, Typopress, 2006, s. 96 – 113.

12 Fiala, P.- Schubert, K.: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis.
Brno, BARRISTER & PRINCIPAL 2000, s. 137 – 139. Pozri tiež: Le Galčs, P.: Régulation, gouvernance
et territoires. In: Commaille, J.- Jobert, B. (eds.). La métamorphose de la régulation politique. LDGJ
1998, s. 203 – 240. Por tiež: Le Galčs, P.- Tatcher, M. (eds.): Les reseaux de politique publique. Paris,
L´Harmattan 1995.

13 Klimovský, D.: Verejná politika na regionálnej a komunálnej úrovni. In: Ľuba Kráľová a kol.:
Aktuálne otázky verejnej politiky. Košice, Typopress 2006, s. 225 – 296.

14 Massardier, G.: Politique et action publiques. Paris, Armand Colin 2003, s. 127 – 129.
15 Muller, P.- Surel, Y.: L´analyse des politiques publiques. Paris, Monchrestien 1998, s. 90 – 91.
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Pojem sieť odpovedá (hoci niekedy čiastočne) na vyššie vymenované
otázky, pretože ponúka novú interpretáciu vzťahov medzi štátom a občian-
skou spoločnosťou16, zdôrazňujúc horizontálny, a nie hierarchický charakter
prístupu k moci, teda ku kompetentnosti rozhodovať. Podľa Fialu a Schuberta
sa relativizuje význam štátu pri tvorbe verejnej politiky v postmodernej spo-
ločnosti. Moc v politických sieťach predpokladá autonómnych, komple-
mentárnych a relatívne rovnakých alebo rovných aktérov17.

Rhodes a Marsh18 definujú pojem sieť ako „zoskupenie alebo komplex or-
ganizácií spojených navzájom závislosťou v zmysle zdrojov“ a nástoja na rôzno-
rodosti vzťahov medzi heterogénnymi sociálnymi skupinami a štátom.

Uzavretosť reprezentácie záujmov v uzatvorenom priestore

Práce z 50. a 60. rokov 20. storočia sa na pôde politickej vedy v USA
pokúšajú ukázať oproti pluralizmu dovtedy dominantnému pri vysvetľovaní
vzťahov štát a spoločnosť nové korporativistické teórie, ktoré tvrdia, že ame-
rické industriálne politiky vyplývajú z úzkych, stabilných a najmä ne-
formálnych vzťahov medzi priemyselnými nátlakovými skupinami na jednej
strane, na druhej strane medzi reprezentantmi štátnych departamentov a na
tretej strane medzi členmi Kongresu. Tieto neformálne vzťahy popisuje po-
jem „železný trojuholník“ alebo sprostredkujúca vláda“ a postupne sa stali
bežným nástrojom používania popisu vzťahov medzi štátom a záujmovými
skupinami v procese tvorby verejnej politiky.

Viacerí autori19 uvádzajú sieť iron triangles (železný trojuholník), ktorá
odráža stav imanentne charakterizujúci politické siete, kedy participanti siete
(v železnom trojuholníku agentúry vlády USA, výbory Kongresu a záujmové
skupiny) vystupujú ako autonómne, teda partnerské subjekty a vytvárajú sta-
bilnú „trojkoalíciu“, kontrolujúcu smerovanie verejných programov USA,

16 O utváraní občianskej spoločnosti pozri: Bilasová, V.: Morálka minulosti alebo minulosť morálky.
In: Gluchman, V. a kol.: Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti. (Slovensko v európskom a svetovom
kontexte konca 19. storočia a prvej polovice 20. storočia). Prešov, Acta Facultatis Philosophicae
prešoviensis. (AFPh UP 143/225), 2006, s. 19 – 29 (s. 26).

17 Fiala, P.- Schubert, K.: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis.
Brno, BARRISTER & PRINCIPAL 2000, s. 137 – 139.

18 Texty Rhodesa a Marscha pozri: In: Le Galčs, P.- Tatcher, M. (eds.) Les reseaux de politique
publique. Paris, L´Harmattan 1995, s. 43.

19 Potůček, M.- Vass, L.- Kotlas, P.: Veřejná politika jako proces. In: Potůček, M. a kol.: Veřejná
politika. Praha, SLON v spolupráci s NISPAcee, 2005, s. 33 – 60 (s. 56), pozri tiež: Malíková, Ľ.
(2003) (Tamže, s. 40).
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s kompatibilnými cieľmi všetkých troch subjektov (participantov) siete, či už
súkromných alebo verejných aktérov siete reprezentujúcich verejné záujmy.

Spomínané industriálne politiky boli popísané ako výsledok koalícií aktérov,
ktorí sa vymieňajú a striedajú v subvládach (subgovernments), čo sa obvykle
prekladá ako „sprostredkujúca vláda“ medzi skupinami a vládou, ktorí majú
z hľadiska svojej charakteristiky uzatvoriť prístup k vládnutiu väčšine
ostatných priemyselných odvetvových záujmov a teda vytvárať verejné poli-
tiky založené na neformálnych a elitistických interakciách. Pojmy „železný
trojuholník“ alebo „sprostredkujúca vláda“ sa teda stali bežným nástrojom
používania popisu vzťahov medzi štátom a záujmovými skupinami.

Politológovia Lowi (1969) a Peters (1986) opisujú „železný trojuholník“
ako podsystémy „symbiotických vzťahov“ medzi reprezentantmi záujmových
skupín, agentúrami štátu a výbormi Kongresu, ktorých záujmy sa prekrížili
a stretli v trojuholníku záujmov. Departamenty či štátne agentúry hľadajú pod-
poru pre realizáciu svojich programov a záujmové skupiny reprezentujú túto
potenciálnu podporu. Tieto vzťahy možno chápať ako výhodné pre záujmové
skupiny, ktoré v skutočnosti získavajú služby štátu vo svoj prospech. Súpere-
nie na trhu prístupu k vládnutiu je potom redukované a verejné autority sa
angažujú vo svojich vlastných záujmoch20. Činnosti a interakcie sociálnych
aktérov vtláčajú verejné politiky do uzavretých priestorov opätovaných
vzájomných vďačností aktérov sietí produkujúcich klientelistické vzťahy v mo-
dernej spoločnosti21.

Predchodcovia prác o sieťach verejných politík tým nástojili na troch cha-
rakteristikách, ktoré vymedzili už skôr:

1. úzke vzťahy medzi jednotlivcami oslabujú rozdelenie sféry súkromnej
a verejnej,

2. mobilizácia funkcionárov v neformálnych diskusiách o „problémoch“
odvetvia,

3. uzavretie týchto priestorov. Činnosti a interakcie sociálnych aktérov
vtláčajú verejné politiky do uzavretých priestorov opätovaných
vďačností22.

Také je východisko k pochopeniu sietí verejnej činnosti. Ide o pochopenie
existujúceho vzťahu medzi štruktúrou systému lokalizovanej činnosti
a konkrétnou dispozíciou verejnej politiky, ktorú daná činnosť vytvára.

20 Massardier, G. (2003). (Tamže, s. 129-130).
21 Kráľová, Ľ. (2006b). Sociokultúrne a politické predpoklady politického klientelizmu vo verejnej

činnosti (príklady zo Slovenska). In: Ľuba Kráľová a kol.: Aktuálne otázky verejnej politiky. Košice,
Typopress, s. 114 - 141.

22 Massardier, G.: Politique et action publiques. Paris, Armand Colin 2003, s. 130.
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Rozširovanie priestorov reprezentácie:
konkurencia medzi sieťami

Hugh Heclo23 videl v pojme sieť heuristickú výhodu. Pojem „železný troju-
holník“ bol ale príliš elistický na jeho vkus, a preto ponúkol iný pohľad na vzťahy
vláda a nátlakové skupiny v oblasti priemyslu. Úmyselne použil pojem issue
network (v preklade tematická sieť), aby popísal sociálne priestory menej uza-
vreté, kde počet aktérov bol širší ako ho popísali elitisti, ale naopak neucele-
nejší, fragmentárny a epizodický. Pre Heclo bolo potrebné brať do úvahy závažný
nárast záujmov v politickom i ekonomickom súperení a vyčísliť sumu rozličných
záujmov iba ako triangel chápal ako obmedzujúce. Navyše, ak by sa pro-
stredníctvom neho definovala verejná politika. „Kolektívny záujem sa stal, ako
to indikuje jeho pomenovanie, súborom záujmov“24. Paralelné siete sa stretávajú,
zrážajú, aby sa mohla tvoriť tá istá verejná politika.

Siete sú početné, fragmentarizujú štát na množstvo proti sebe stojacich
segmentov, ktoré nazývame sieťami. Spoločnosť dnes existuje akoby v toľkých
„lokálnych poriadkoch“ proti sebe stojacich, v ktorých sa vytvárajú verejné
politiky, že existujú iba siete verejnej činnosti25.

Napriek svojim obmedzeniam pojem sieť predstavuje heuristický význam
z hľadiska všeobecnej reflexie o štáte. Všeobecne pojem policy network
umožňuje predovšetkým položiť dôraz na prelínanie a rozpúšťanie hraníc štátu
a občianskej spoločnosti. Poukazuje zároveň na platnosť inštitucionálneho
prístupu vo verejnom priestore, kedy sa verejná činnosť uskutočňuje v sociálnom
prostredí stále viac plynulom či tekutom26. Konfigurácie aktérov verejnej politi-
ky sa už nesústreďujú iba vo verejných organizáciách (ministerstvá, vláda) ale-
bo v súkromných podnikoch, ale aj v treťom sektore (mimovládne organizácie,
občianske združenia), pričom sú si stále viac rovnocenné.

Z tohto hľadiska účinné využitie konceptu sieť spočíva v zohľadnení roz-
ličných doplňujúcich faktorov, ktoré spočívajú v multipozicionalite aktérov.
Daný aktér, napríklad vysoký funkcionár, štatutár podniku alebo odborov, by
mohol v skutočnosti participovať v mnohých rozličných sieťach, vystupujúc
niekedy ako arbiter alebo sprostredkovateľ27. Títo aktéri verejnej politiky ale

23 Heclo, H.: Issue Networks and the Executive Establishment. In: King, A. (ed.): The New American
Political System. Washington D.C., American Entreprise Institute 1978.

24 Heclo, H.- Wildawski, A.: The private Government of Public Money. Community and Policy
inside British Politics. MacMillan 1974, s. 365.

25 Massardier, G.: Politique et action publiques. Paris, Armand Colin 2003, s. 130.
26 Bauman, Z.:Tekutá modernita. Praha, Mladá fronta 2002.
27 Pozri hlavne pojem policy broker u Sabatiera, in: Večeřa, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy.

Praha, SLON 1993, s. 79.
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prichádzajú taktiež z občianskej spoločnosti, z politicko-administratívneho
aparátu alebo zo súkromnej sféry.

Siete verejnej činnosti dokazujú protirečivú evolúciu verejnej činnosti. Vzniká
dichotómia medzi horizontálnou a vertikálnou cirkuláciou zdrojov, medzi lokálnymi
záujmami a centrálnou vládou, medzi pluralizmom a elitizmom, ale aj medzi ľah-
kosťou vnútornej koordinácie v sieťach a globálnymi problémami vládnutia.

Koncept vládnutia

Najnovšia literatúra o tvorbe verejnej politiky a o evolúcii foriem verejnej
činnosti, v ktorej siete verejnej činnosti (policy network) vytvárajú jadro záuj-
mu, analyzuje často pojem vládnutie, spravovanie (francúzsky la gouvernance).
Termín je relatívne starý a v angličtine ostal dlho synonymný pojmu vláda, ktorý
je v anglickej i francúzskej literatúre používaný prednostne oproti pojmu štát na
označenie súkolesia verejnej politiky. Po tom, čo ekonómovia inštitúcií označili
týmto pojmom hlavne rozličné formy intervencie firiem do socio-ekonomického
priestoru spoločnosti, rozliční autori použili koncept vládnutie na interpretáciu
zmien, ktoré dnes možno pozorovať v procese tvorby verejnej politiky.

Patrick Le Galčs spojil otázky politických sietí s problémom vládnutia v post-
modernej spoločnosti, nástojac na transformáciách interakcií medzi aktérmi ve-
rejnej politiky. Le Galčs v skutočnosti nachádza v myšlienke vládnutia idey ve-
denia či riadenia, ale bez primátu odsúhlasenia suverénnym štátom (zvýraznené
autorkou). Položiť otázku o vládnutí, znamená opätovne skúmať vzájomné
vzťahy medzi občianskou spoločnosťou, štátom, trhom a opätovnými kom-
pozíciami medzi týmito rozličnými sférami, ktorých hranice sa zahmlievajú28.

Jean Leca vychádza z konštatovania, že výkon vládnych funkcií je stále
viac zložitý, pretože úloha, ktorá spočíva v agregácii sociálne protirečivých
požiadaviek v plurálnej spoločnosti, sa stala takmer neprekonateľnou. Odraz
tohto problému nadobúda teda formu dilemy medzi reprezentativitou vodcov
a efektívnosťou verejnej politiky. Všetko sa deje tak, akoby činnosť vlády vstu-
povala do protikladu s nevyhnutnosťou zohľadnenia záujmov voličov, ktorých
požiadavky sú stále početnejšie, protirečivejšie a ťažšie čitateľnejšie29.

28 Le Galčs, P.: Régulation, gouvernance et territoires. In: Commaille, J.- Jobert, B. (eds.). La
métamorphose de la régulation politique. LDGJ 1998, s. 203 – 240.

29 Leca, K.: La gouvernance de la France sous la Cinqieučme République. Une perspective de
sociologie comparative. In : Arcy, F., Roubain, L. (eds.). De la Ve République ŕ l´Europe. Paris, Presses
de Sciences Po 1996.
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Daný problém je pomenúvaný v politickej vede rôzne. Neschopnosť
vládnuť (ingouvernabilité), „vážny problém koherencie“30, odvetvové a po-
dodvetvové „dogmy“ uzavreté v gramatike iných „dogiem“31, „sociálna kom-
plexnosť a verejná politika“, “problém držať spolu“32.

Ohrozuje azda sociálna anómia západné spoločnosti, ktoré sú čím ďalej,
tým viac konfrontované s neschopnosťou produkovať globálnu koherenciu?
Viacero teoretických prístupov na túto otázku odpovedá rôzne33.

Prístup vychádzajúci z termínu vládnutie, spravovanie, riadenie (gouver-
nance) vidí v „opätovnom nachádzaní“ vlády prostriedok na prekonanie „ne-
schopnosti vládnuť“. Reformovaním štátu prostredníctvom posilňovania pro-
striedkov riadenia a kooperácie medzi mnohými aktérmi verejnej politiky na-
vrhuje urobiť zo štátu „facilitátora“ („uľahčovateľa“) verejnej činnosti.

Ďalší prístup založený na ekonómii konvencií a teórii regulácie pripomína
subsidiárny štát založený na konvenciách uskutočňovaných medzi aktérmi
verejných politík a štátom.

Neoinštitucionálny prístup sa snaží opätovne uviesť politické inštitúcie
do centra analýzy verejných politík.

Prístup založený na analýze verejnej činnosti prostredníctvom zdieľaného
kognitívneho zmyslu vidí v referenčnom rámci spoločnom pre aktérov verej-
nej politiky účinnú páku na tvorbu koherencie a zhody vo verejnej činnosti.

Viac ako dichotómiu medzi verejnými autoritami a početnými aktérmi
verejných politík preferujú niektorí autori pripomínanie kooperácie v konku-
rencii. Kooperácia aj konkurencia sa vyvíjajú v tej istej hre, keď majú spo-
ločný záujem dosiahnuť v nej zhodu alebo naopak si v nej konkurovať.
Napríklad Élie Cohen robí prehľad súboru rozhodnutí vo verejnej činnosti
v prospech priemyselných odvetví. Robí z toho záver, že verejné politiky sú
výsledkom spojenej konštrukcie nezávislosti zaväzujúcej protagonistov k ro-
kovaniu, ku komunikácii a k dosahovaniu zhody34.

Práve v tom sa nachádza východisko analýz termínu vládnutie či spravo-
vanie. Tieto analýzy potvrdzujú skutočnosť, že sociálna činnosť produkuje

30 Muller, P.- Surel, Y.: L´analyse des politiques publiques. Paris, Monchrestien 1998. Tiež:
Muller, P.: Les politiqeus publiques. 4. vydanie. Paris, PUF 2000.
31 Papadopoulos, Y.: Complexité sociale et politique publique. Paris, Montchrestien 1995.
32 Leca, K.: La gouvernance de la France sous la Cinqieučme République. Une perspective de

sociologie comparative. In : Arcy, F., Roubain, L. (eds.). De la Ve République ŕ l´Europe. Paris, Presses
de Sciences Po 1996.

33 Massardier, G.: Politique et action publiques. Paris, Armand Colin 2003, s. 140.
34 Cohen, E.: La tentation hexagonale. La souveraineté ŕ l´épreuve de la mondialisation. Paris,

Fayard 1996.
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verejné politiky cestou negociácie, prípadne v sieťach autonómnych aktérov.
Ale zároveň minimalizujúc autoritu štátu v riadení vecí verejných vydeľujú
mu diskrétnu úlohu „facilitátora“. Vládnutie môže byť chápané aj ako prístup,
ktorý ťaží zo sociálneho života účinnosť rôznym spôsobom. Ináč pro-
stredníctvom konfliktu alebo konkurencie a ináč prostredníctvom konsenzu
alebo kompromisu. Štát musí byť ten, ktorý uľahčuje túto koherenciu.

Patrick Le Galčs definoval vládnutie či spravovanie ako proces koordinácie
činnosti aktérov, sociálnych skupín a inštitúcií na dosiahnutie vlastných cieľov
diskutovaných a definovaných kolektívne vo fragmentárnom a neistom pro-
stredí vyrokúvania pluralistických záujmov35.

V týchto podmienkach sa vládnutie javí skôr ako proces vládnutia (v širokom
slova zmysle), v ktorom koherencia verejnej činnosti (tvorba verejných problémov,
predvídateľných riešení a foriem ich realizácie) neprechádza už činnosťou politic-
ko-administratívnej elity, relatívne homogénnej a centralizovanej (ktorá stráca svoj
relatívny monopol v konštruovaní kognitívnych a normatívnych matríc verejnej
politiky), ale prostredníctvom koordinácie multiúrovní a multiaktérov, ktorých
výsledok činnosti je vždy neistý a závisí od schopnosti verejných a súkromných
aktérov definovať priestor spoločného zmyslu, mobilizovať expertízy rozličného
pôvodu a umiestniť formy zodpovednosti a legitimácie rozhodnutí zároveň do sveta
volebnej politiky a do sveta politiky problémov36.

Reprezentácia záujmov na Slovensku

Spory o Zákonník práce medzi Konfederáciou odborových zväzov a Ra-
dou hospodárskej a sociálnej dohody v predchádzajúcom volebnom období, dnes
medzi vládou, KOZ a zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, roztržky
medzi sociálnymi partnermi a rozpustenie a obnovenie tripartity, delenie vnútri
Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, stratégia vlády voči profe-
sionálnym komorám, organizované záujmy v podnikaní na Slovensku (Slovenská
obchodná a priemyselná komora, Slovenská poľnohospodárska komora, orga-
nizácie živnostníkov a malých podnikateľov, organizované záujmy v samospráve,
to všetko sú heterogénni aktéri politických sietí v procese tvorby verejnej politi-
ky na Slovensku 37.

35 Le Galčs, P.: Régulation, gouvernance et territoires. In: Commaille, J.- Jobert, B. (eds.). La
métamorphose de la régulation politique. LDGJ 1998, s. 203 – 240.

36 Marks, Scharpf, Streeck, Schmitter, 1996, In: Muller, P., Surel, Y.: L´analyse des politiques
publiques. Paris, Monchrestien 1998, s. 96.

37 Manuál pre tvorbu verejnej politiky. Bratislava, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) 2002.
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Krátko sa pristavím na trojuholníku Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, konfederácia odborových zväzov a zamestnávateľské zväzy
a združenia vo vzťahu k sporu o novelizáciu Zákonníka práce v SR. Minister-
stvo a odbory usilujú v danej novelizácii o posilnenie pozície zamestnanca voči
zamestnávateľom, ktorí sa tomu bránia. Zamestnávatelia tvrdia, že nový
zákonník práce ohrozí tvorbu nových pracovným miest, odborári a dané mini-
sterstvo tvrdia, že zamestnanci sú zneužívaní zamestnávateľmi, a preto sa snažia
presadiť novú definíciu závislej práce a posilniť pozíciu odborov v podnikoch.
V novelizovanom Zákonníku práce vyvstáva celý rad problémov. Reťazenie
pracovného pomeru, odstupné, nadčasy, problém agentúr sprostredkujúcich
prácu, postavenie živnostníkov a práca pre iného zamestnávateľa ako živnostník
z donútenia. „Vynútené živnosti“ znamenajú, že zamestnávateľ prepustí za-
mestnancov a núti ich vykonávať tú istú prácu prostredníctvom živnostenských
listov, aby ušetril náklady na odvody. Týmto „vynúteným“ živnostníkom po-
tom zamestnávateľ neposkytuje dovolenku, nemá povinnosť ich vzdelávať,
ani povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. „Vynútený
živnostník“ si platí aj potrebné pracovné pomôcky, pričom poberá plat v ro-
vnakej výške ako pred tým, keď bol zamestnanec. Má zároveň presne stano-
vený pracovný čas, neurčuje si ho sám ako klasický živnostník...

Ďalší príklad, ktorý svedčí o účasti občanov na pripomienkovaní vecí ve-
rejných na Slovensku, je zákon o slobodnom prístupe k informáciám38.
Spomínaný zákon ponúka verejnosti možnosť ovplyvniť znenie zákonov. Pod-
mienkou je 500 podpisov pri legislatívnom návrhu a 300 podpisov pri nelegi-
slatívnom návrhu. Ak je podmienka podpisov splnená, navrhovatelia zákona
sa musia pripomienkou občanov zaoberať v priebehu verejnej diskusie. Zaiste,
táto zmena nie je zásadná, občania ale dostali možnosť vyjadriť k prijímaným
zákonom v parlamente.

Dané príklady svedčia o širšom zapájaní záujmov občanov SR do procesu
tvorby verejnej politiky, hoci v ich prvotnej a nerozvinutej podobe. V danej
stati sa však nezaoberám mimovládnymi organizáciami na Slovensku a ich
prínosom do horizontálneho prístupu k moci a k rozhodovacím právomociam
v našej spoločnosti.

38 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.
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Jeszcze dwadzieścia lat temu przeciętny Polak wiedział o Irlandii sto-
sunkowo niewiele; w zdecydowanej mierze była to wiedza przekazy-
wana przez media lub opracowania popularnonaukowe. Oddzielająca

wschód i zachód Europy „żelazna kurtyna” skutecznie blokowała bliskie
kontakty pomiędzy naszymi państwami. Intuicyjnie wyczuwaliśmy wszakże,
iż społeczeństwa obu krajów darzą się wzajemną życzliwością i sympatią.
Wspólne typy doświadczeń historycznych (mam tu na myśli głównie niechęć
wobec polityczno-kulturowej dominacji państwa ościennego) oraz religijnych
sprawiały, że utrzymywał się określony potencjał dla przyszłych wspólnych
projektów. Jego realizację obserwować możemy obecnie: kilkaset tysięcy
emigrantów z Polski zasiliło szeregi społeczeństwa irlandzkiego, zarówno na
północy, jak i w innych częściach wyspy. Niektórzy mówią nawet o powstaniu
nowego „województwa irlandzkiego”. Most powietrzny utworzony przez tanie
linie lotnicze sprawił, że do Dublina podróżuje się dzisiaj szybciej (i wcale nie
drożej) niż do innego miasta w odleglejszej części naszego kraju.

Wszystko to sprawia, że zmiany zachodzące w społeczeństwie irlandzkim in-
teresują nas dzisiaj znacznie bardziej niż kiedyś. Do sfery zainteresowania Pola-
ków zaliczyć należy niewątpliwie relacje katolicko-protestanckie w Irlandii
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Północnej, niegdyś niespokojnej części Europy, będącej areną krwawych spo-
rów o religijnym rodowodzie, interesującym miejscem nie tylko dla osób po-
szukujących pracy, ale także dla studentów, którzy tam właśnie realizują sty-
pendia i projekty badawcze. Irlandia Północna stała się na przełomie wieków
przykładem pokojowych zmian społecznych, które zaistniały nie tylko w wy-
niku działań politycznych, ale również jako efekt wysiłków edukacyjnych
podejmowanych przez instytucje świeckie i wyznaniowe. Procesy te mogą
stać się wzorem dla innych podzielonych i zantagonizowanych społeczności,
którym przyszło zamieszkiwać jedną ziemię.

Przyczyn odłączenia Ulsteru od struktury państwowej Republiki Irlandii
szukać należy nie tylko w kolonializmie brytyjskim, ale także w sporach reli-
gijnych, jakie ogarnęły Europę w XVI wieku. Opór Irlandczyków wobec an-
gielskiej dominacji był największy właśnie w północnej części wyspy. Ze
względu na ogromne dysproporcje militarnego potencjału nie miał on jednak
szans na powodzenie w tamtym okresie. Irlandia znajdowała się pod panowa-
niem angielskim już w 1171 roku i w zasadzie wszystkie próby uwolnienia się
od tej zależności kończyły się klęską. Po przegranej walce na północy i kapi-
tulacji w 1603 roku Ulster jako ostatnia nie podbita prowincja Irlandii znalazł
się pod kontrolą angielską1. Szybko i bezwzględnie zaprowadzano nowy po-
rządek religijny, zgodnie z obowiązującą wtedy w Europie zasadą – czyja wła-
dza, tego religia. Część Irlandczyków opuściła wyspę, innym siłą zabierano
ziemię, osadzając na niej protestantów głównie z prezbiteriańskiej Szkocji.
W czasie Rewolucji Angielskiej Irlandczycy zorganizowali kolejne powsta-
nie, które zostało krwawo stłumione przez Olivera Cromwella w 1649 roku.
Po tym okresie osadnictwo protestanckie na północy nasiliło się jeszcze bar-
dziej, pod koniec XVII wieku jedynie 22% irlandzkiej ziemi należało do kato-
lików2. Kościołowi katolickiemu zakazano praktyk religijnych i edukacyjnych,
wyznanie to stało się zatem symbolem niezależności i walki z odmiennym
religijnie najeźdźcą.

W XVIII i XIX wieku celowo hamowano rozwój przemysłu w Irlandii, co
prowadziło do powtarzających się kryzysów ekonomicznych i fal emigracji,
głównie do Ameryki3. Niepodległość Stanów Zjednoczonych obudziła aspira-
cje wolnościowe wielu Irlandczyków, jednak sytuacja polityczna nie uległa

1 Zob. J. O’Beirne Ranelagh, Historia Irlandii. Wyd. „Bellona”, „Marabut”. Warszawa-Gdańsk
2003, s. 61.

2 Tamże, s. 71-72.
3 Por. T.A. Jackson, Walka Irlandii o wolność. PWN, Warszawa 1955, s. 141-144.
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zmianie aż do początków XX wieku, kiedy to coraz częściej zaczęto wysuwać
postulat autonomii. Realność jego realizacji niepokoiła protestanckich miesz-
kańców Irlandii Północnej, których przywódcy w walce politycznej często
odwoływali się do retoryki religijnej (przestrzegając na przykład przed rząda-
mi Rzymu). Działaniom tym towarzyszyły wysiłki w celu utworzenia militar-
nego zaplecza po obu stronach narastającego konfliktu. Protestanci obawiali
się nawet ograniczonej autonomii Irlandii w ramach Zjednoczonego Króle-
stwa, dlatego podjęli próby separacji sześciu północnych hrabstw od hrabstw
zamieszkałych głównie przez ludność katolicką4.

Udział Wielkiej Brytanii w pierwszej wojnie światowej sprzyjał wolno-
ściowym dążeniom Irlandczyków. W 1916 roku wybuchło Powstanie Wielka-
nocne, którego celem było już nie tylko uzyskanie autonomii, lecz całkowitej
niezależności. Pomimo klęski powstania jasne było, że społeczeństwo Irlandii
zdecydowanie popiera postulaty powstańców. W tej sytuacji rząd w Londynie
uprzedził bieg wydarzeń, doprowadzając w 1920 roku do uchwalenia ustawy,
która dzieliła wyspę na dwa obszary polityczne z odrębnymi parlamentami
i rządami w Dublinie i Belfaście, pozostającymi jednak pod formalnym
zwierzchnictwem korony. Dalsze walki i rokowania zakończyły się formal-
nym układem podpisanym 6 grudnia 1921 roku, w wyniku którego powstała
Republika Irlandii. Los sześciu hrabstw północnych miał podlegać dalszym
negocjacjom, jednak już w 1922 roku stały się one autonomiczną częścią Wiel-
kiej Brytanii5. Granica pomiędzy Republiką Irlandii a Ulsterem została usta-
lona wszakże dopiero w 1925 roku.

Poważnym mankamentem tego rozwiązania był fakt, że ponad jedna trze-
cia ludności Irlandii Północnej zamieszkana była przez katolickich zwolenni-
ków jedności całej wyspy, postrzegających rząd Ulsteru jako pozostałość bry-
tyjskiej kolonizacji Irlandii. Większość z nich postulowała całkowity bojkot
tego rządu, a niemała część opowiedziała się za dalszą walką zbrojną aż do
uzyskania pełnej niepodległości. Jakikolwiek udział w życiu politycznym no-
wego tworu uznawany był za przejaw zdrady interesów narodowych. Przyję-
cie roli parlamentarnej opozycji w oczach nacjonalistów równoznaczny byłby
z akceptacją narzuconego rozwiązania. Kontynuowano zatem walkę poza par-
lamentem, głównie poprzez akcje o charakterze wojskowym. W 1949 roku
parlament Wielkiej Brytanii przyjął ustawę, na mocy której bez zgody rządu
w Londynie Irlandia Północna nie mogła przestać być częścią Zjednoczonego

4 Zob. T.W. Moody, Martin F.X. (red.), Historia Irlandii. Wyd. Zysk. Poznań 1998, s. 291-309.
5 Tamże, s. 312-313.
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Królestwa. Pomimo wielu prób zbliżenia podejmowanych przez pokojowo na-
stawionych przedstawicieli obu społeczności, górę brały siły radykalne, których
uosobieniem był pastor Ian Paisley, nazywający papieża antychrystem i wzywa-
jący do słynnych marszy Zakonu Orańskiego przez dzielnice katolickie6.

Ważnym podłożem konfliktu, obok kwestii polityczno-religijnych, były
także nierówności w sferze ekonomicznej pomiędzy biedniejszą społeczno-
ścią katolicką a uprzywilejowaną społecznością protestancką (na przykład
w odniesieniu do mieszkań komunalnych, przyznawanych częściej protestan-
tom przez rady samorządowe). Innym problemem była nierówność w struktu-
rach administracji, w tym policji, która niejednokrotnie oskarżana była o sym-
patie unionistyczne. Jednocześnie rząd w Londynie próbował zmusić władze
w Belfaście do uwzględnienia postulatów katolickiej mniejszości, co z kolei
powodowało obronne reakcje protestantów. W 1968 roku rozpoczął się okres
nazywany „the troubles”; protesty mniejszości katolickiej spotykały się ze
zdecydowanymi i brutalnymi działaniami policji, a to prowokowało do odwe-
towych akcji militarnych. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych sytuacja była już na tyle zaogniona, że konieczna stała się interwencja
armii brytyjskiej. W tym samym okresie uaktywniła się także powstała jesz-
cze przed wojną Irlandzka Armia Republikańska (IRA), która nasiliła ataki
terrorystyczne. Ich celem stała się również armia brytyjska, wcześniej z sym-
patią witana przez ludność katolicką. Protestanci nie pozostali bierni, organi-
zowali własne akcje terrorystyczne, głównie poprzez działalność Ulsterskich
Sił Ochotniczych (UVF) oraz Ulsterskiego Stowarzyszenia Obrony (UDA).
Wzmagały się aresztowania i internowania, co jeszcze bardziej nakręcało spira-
lę protestów i krwawych odwetów. 30 stycznia 1972 roku wojska brytyjskie
otworzyły ogień do uczestników katolickiego marszu w Derry (Londonderry).
W tym dniu, określanym mianem „krwawej niedzieli”, zginęło 13 ludzi.

Sytuacja była na tyle dramatyczna, że w marcu 1972 roku parlament bry-
tyjski zawiesił działalność rządu i parlamentu Irlandii Północnej, przekazując
nadzór na lokalną administracją bezpośrednio rządowi w Londynie, reprezen-
towanemu przez specjalnego sekretarza stanu. Pewnym wyjściem z tego im-
pasu był udział w wyborach w 1982 roku katolickiej partii Sinn Féin (My
Sami), w szeregach której znalazło się wielu żołnierzy IRA (taką przeszłość
przypisuje się na przykład przywódcy partii Gerry Adamsowi). Wpłynęło to
niewątpliwie na rząd brytyjski, który w 1984 roku rozpoczął oficjalne rozmowy

6 Zob. W. Gruszka, Konflikt w Irlandii Północnej. Przyczyny, przebieg i perspektywa uregulowania.
Wyd. MON. Warszawa 1977, s. 108-116.
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z rządem irlandzkim w sprawie przyszłości Ulsteru. Rokowania te – pomimo
wciąż zdarzających się aktów terroru – prowadziły do stopniowego uspokoje-
nia sytuacji. W 1990 roku sekretarz stanu dla Irlandii Północnej podjął próby
porozumienia się z partią Sinn Féin. Ukoronowaniem tych działań był układ
zawarty w 1998 roku pomiędzy rządami w Londynie i Dublinie oraz najważ-
niejszymi ugrupowaniami politycznymi Irlandii Północnej, na mocy którego
ustalono wybory do parlamentu lokalnego oraz powołanie koalicyjnego rządu
(główni negocjatorzy David Trimble i David Hume otrzymali pokojową na-
grodę Nobla). Część bojowników IRA nie zaakceptowała tego porozumienia,
tworząc tzw. Prawdziwą Irlandzką Armię Republikańską (RIRA).

Jednak od drogi porozumienia i kompromisu nie było już odwrotu, szcze-
gólnie młode pokolenia mieszkańców Irlandii zdecydowanie odrzucały rady-
kalne rozwiązania. Działania RIRA (najkrwawszym był zamach w Omagh,
w którym zginęło 28 osób) powodowały tylko większą izolację skrajnych ugru-
powań. Planowane wybory odbyły się; przewodniczącym (First Minister) Zgro-
madzenia Irlandii Północnej został protestant David Trimble, a jego zastępcą (De-
puty First Minister) katolik Seamus Mallon. Nie udało się jednak stworzyć rządu,
który w pełni przejąłby kompetencje brytyjskiego ministra do spraw Ulsteru. Re-
alna szansa na to pojawiła się dopiero po dobrowolnym rozbrojeniu oddziałów
IRA w 2005 i wyrzeczeniu się przez nią terroru oraz po wyborach z marca 2007
roku, w których Protestancka Demokratyczna Partia Unionistów zdobyła 36 miejsc,
a Sinn Féin 28 miejsc (na 108 miejsc lokalnego parlamentu). Republikanie gorąco
popierali powstanie nowego rządu, nawet jeśli premierem zostałby Ian Paisley
(lider DUP), wierząc, że koniec bezpośrednich rządów Wielkiej Brytanii to zna-
czący krok na drodze do zjednoczenia obu części wyspy.

Realizacja politycznych projektów byłaby niemożliwa bez zaangażowania
w proces pokojowy wielu przedstawicieli obu społeczności religijnych, zarów-
no zwykłych chrześcijan, jak i przywódców duchowych. To oni wbrew rozpo-
wszechnionym stereotypom decydują się na otwartość, zdolni są do krytycznej
oceny własnej przeszłości i podejmują trud spotkań ekumenicznych, których
efektem są często autentyczne przyjaźnie pomiędzy katolikami i protestantami.
Do takich ludzi należą Ken Newell i Gerry Reynolds, twórcy ekumenicznej
społeczności Clonard-Fitzroy, uhonorowanej wieloma międzynarodowymi na-
grodami za wysiłki na rzecz katolicko-protestanckiego pojednania i budowy
społeczeństwa pluralistycznego w Irlandii Północnej7. Protestanci nierzadko

7 Zob. R.A. Wells, Friendship towards Peace. The Journey of Ken Newell and Gerry Reynolds.
Wyd. The Columba Press. Dublin 2005, s. 9 nn.
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straszeni byli przez swoich przywódców wizją katolicyzacji Ulsteru, katolicy
natomiast najczęściej wyrastali w przekonaniu, że są ofiarami protestanckiej
dominacji. Wyjście poza ograniczenia tego wywodzącego się jeszcze z szes-
nastowiecznych wojen religijnych stereotypu możliwe jest tylko poprzez or-
ganiczną pracę edukacyjną i angażowanie dotychczasowych antagonistów we
wspólne projekty. Tego typu spotkania zmieniają ich uczestników, modyfi-
kują poglądy, burzą szkodliwe stereotypy. Kontakt z innością jest pod tym
względem przedsięwzięciem ryzykownym, bowiem zmusza do przemyślenia
na nowo kwestii uznanych do tej pory za nienaruszalne, również w sferze
teologii8. Jeśli ta atmosfera otwartości i wpływania na siebie nawzajem utrzy-
ma się, spodziewać się należy głębokich zmian w świadomości teologicznej
społeczeństwa Irlandii Północnej. Już dzisiaj sztywny podział na katolików
i protestantów przestaje być oczywisty, zwiększa się bowiem liczba wierzą-
cych odwołujących się do pierwotnego ewangelicznego chrześcijaństwa i nie
podzielonego Kościoła.

W konflikcie społecznym w Irlandii Północnej religia nie jest istotą sporu,
lecz symbolicznym wyrazem odmiennych politycznych i ekonomicznych in-
teresów grup zamieszkujących ten teren. Tym niemniej to religia właśnie może
odegrać (i odgrywa) ważną rolę w procesie pojednania zwaśnionych stron.
Szczególnie chodzi tu o proces przebaczenia i oczyszczenia relacji z nienawi-
ści i zranienia oraz budowania ich na wzajemnym zaufaniu. Sedno chrześci-
jańskiej teologii opiera się przecież na idei przebaczenia i nowego początku,
a chrześcijanie w Irlandii Północnej stanęli wobec wyzwania praktycznego
zastosowania wyznawanych przekonań9. Nie odnoszą się one przecież jedy-
nie do relacji pomiędzy dwojgiem ludzi czy też jedynie do relacji Bóg-czło-
wiek, ale również mają zastosowanie w stosunkach pomiędzy grupami spo-
łecznymi, które odwołują się do nauczania Mistrza z Nazaretu. Etyka przeba-
czenia w kontekście społecznym dyskutowana była szeroko po drugiej wojnie
światowej10; jednym z pięknych przykładów jej zastosowania jest słynny list
biskupów polskich do biskupów niemieckich, zawierający słowa – przebacza-
my i prosimy o przebaczenie. Takie procesy nie mogą jednak dotyczyć jedynie
politycznych ustaleń, lecz – aby odniosły sukces – muszą wypływać z autentycz-
nych przeżyć konkretnych ludzi, gotowych do żmudnej pracy na rzecz zbliżenia
dotychczasowych antagonistów. Nie chodzi tu bynajmniej o zamazywanie historii,

8 Tamże, s. 146.
9 Zob. Mt 6, 12; 18, 21-22; II Kor 5,17.
10 Zob. H. Arendt, The Human Condition. Wyd. University of Chicago Press. Chicago 1958.
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o wykreślanie z niej wydarzeń bolesnych, o przemilczanie tematów kontro-
wersyjnych. Proces społecznego oczyszczenia musi być zbudowany na praw-
dziwym obrazie przeszłości, jednak świadomość, że pielęgnowanie ran pro-
wadzi do dalszych napięć i tragedii, prowadzić powinna do wzajemnego zro-
zumienia i empatii oraz do skupienia na przyszłości.

Oprócz wspomnianej wyżej społeczności Clonard-Fitzroy, przykładem
zaangażowania chrześcijan w proces pokojowy są starsze wiekiem Corryme-
ela Comunity, The Christian Renewal Centre oraz The Columbanus Commu-
nity of Reconciliation11. Corrymeela Community zbudowana jest na przeko-
naniu, że rzeczywistość zbawienia odnosi się już do ziemskiej egzystencji czło-
wieka, dlatego Kościół postrzegany jest nie tylko jako instytucja religijna, ale
także społeczno-polityczna, będąca modelem dla szerszych zmian w społe-
czeństwie. Z tego względu ta powstała w 1965 roku z inicjatywy prezbiteria-
nina Ray’a Davey’a społeczność jest miejscem spotkań, dyskusji, wspólnej
modlitwy oraz realizacji konkretnych projektów chrześcijan różnych wyznań.
Z kolei The Christian Renewal Centre to ośrodek założony w połowie lat sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku przez ewangelicznie wierzącego anglikani-
na Cecila Kerra. Wcześniej Kerr był kapelanem w zróżnicowanym wyznanio-
wo Queen’s University w Belfaście. Doświadczenie to doprowadziło go do
przekonania o jedności chrześcijaństwa nawet w sytuacji instytucjonalnych
podziałów. Odwołując się do koncepcji jednego ciała z wieloma członkami
(I Kor 12), poszukiwał duchowej jedności chrześcijan na bazie wspólnych mi-
stycznych przeżyć. Otwartość na Ducha Świętego stała się dla niego sposo-
bem na osiągnięcie odnowy i pojednania. Columbanus Community of Recon-
ciliation powstała w 1983 roku z inicjatywy jezuity Michaela Hurley’a, który
– podobnie jak Davey – działalność Kościoła pojmował jako służbę na rzecz
społecznej sprawiedliwości, godności człowieka i pokoju. Zafascynowany
ekumeniczną odnową soboru watykańskiego, rozpoczął praktyczne działania
na rzecz jej urzeczywistnienia, za wzór przyjmując wspólnotę Taizé. Wcze-
śniej – w roku 1970 Hurley założył Irlandzką Szkołę Ekumenizmu (The Irish
School of Ecumenism), która do dzisiaj prowadzi działalność naukowo-dy-
daktyczną w obszarze dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

Jeszcze innym przykładem chrześcijańskiej aktywności w procesie eduka-
cji pokojowej jest Północnoirlandzkie Stowarzyszenie Małżeństw Mieszanych
(The Northern Ireland Mixed Marriage Association), od 1974 roku prowadzące

11 Zob. R.A. Wells, People behind the Peace. Community and Reconciliation in Northern Ireland.
Wyd. Eerdmans. Grand Rapids, Michigan/Cambridge, UK 1999, s. 57-120.
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poradnictwo małżeńskie oraz seminaria dla duchownych w zakresie ekumeni-
zmu. Działalność pokojowa podejmowana przez irlandzkie instytucje religij-
ne przybiera następujące formy:

– spotkania ekumeniczne różnych szczebli (teologów, duchownych, człon-
ków parafii),

– mediacje w konkretnych sytuacjach konfliktowych, podejmowane przez
wyspecjalizowane zespoły oraz przez duchowe autorytety,

– aktywność poza obszarem stricte religijnym, mająca na celu przeciw-
działanie społecznemu separacjonizmowi, w szczególności w dziedzi-
nie edukacji, resocjalizacji (na przykład wspólne projekty zapobiegają-
ce patologiom społecznym), a także w biznesie (promocja i organizacja
wspólnych przedsięwzięć,

– bezpośrednia działalność pacyfistyczna (na przykład marsze pokoju,
monitorowanie sytuacji konfliktowych),

– terapeutyczna i duszpasterska pomoc ofiarom konfliktu12.
Proces pokojowy niewątpliwie nie został jeszcze zakończony. Przed Irland-

czykami z północy pozostaje długa droga do wzajemnego zrozumienia nie tylko
na poziomie politycznych ustaleń, ale również w odniesieniu do codziennego
życia różniących się i wzajemnie nieufnych społeczności. Katolicy i protestanci
w większości wciąż żyją w oddzielnych dzielnicach, chodzą do innych kościo-
łów, kibicują innym drużynom sportowym, posyłają dzieci do innych szkół.
Wydaje się, że na tym etapie pojednania ogromną rolę odgrywać będzie eduka-
cja, której jakość znacząco kształtuje tożsamość społeczną. W Irlandii Północ-
nej od początku istniały dwa odrębne systemy szkół na poziomie kształcenia
podstawowego i średniego: szkoły państwowe (state schools), do których uczęsz-
czają dzieci protestantów i szkoły wyznaniowe (voluntary schools), zarządzane
przez Kościół katolicki. Ten stan rzeczy przez lata sprzyjał podziałom, napię-
ciom i wzajemnej niechęci, chociażby z tego względu, że w obawie przed utratą
niezależności szkoły katolickie do niedawna utrzymywane były w zasadzie przez
Kościół, co znacząco obniżało ich możliwości. Niedoinwestowanie odbijało się
na jakości kształcenia i bazy materialnej. Pomimo to rzadkością było, żeby ka-
tolicy posyłali dzieci do szkół państwowych, bowiem realizowały one inny pro-
gram , np. w zakresie historii. Nie oferowano tam również nauki języka geal-
skiego – obok katolicyzmu – kolejnego symbolu irlandzkiej niezależności13.

12 J.D. Brewer, K. Bishop, G. Higgins, Northern Ireland. Peacemaking among Protestants and
Catholics. Wyd. The Queen’s University of Belfast. Belfast 2001, s. 17.

13 Por. S. Grzybowski, Historia Irlandii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław-Warszawa-
Kraków 2003, s. 258-268.
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Segregacja wyznaniowa uczniów nie była już tak ostra na poziomie kształce-
nia wyższego, jednak wciąż określone kolegia są zdominowane przez kato-
licką bądź protestancką młodzież.

Szansą na przełamanie tego edukacyjnego podziału są powstałe w ostat-
nich latach tzw. szkoły integracyjne (integrated schools), z założenia przezna-
czone dla uczniów katolickich i protestanckich. Impulsem do ich powstania
był zapoczątkowany w 1972 roku przez mieszaną wyznaniowo grupę rodzi-
ców ruch All Children Together. Jego zwolennicy wskazywali na fakt, że se-
gregacja w dziedzinie edukacji jest jednym z najważniejszych czynników
utwierdzających społeczne podziały w Irlandii Północnej. Liczba szkół inte-
gracyjnych wciąż jest niewielka, ale w ostatnich latach systematycznie wzra-
sta. Wsparcie Kościołów dla tego typu działań jest kluczowe, bowiem religia
w Irlandii pozostaje wciąż jednym z fundamentów socjalizacji i źródłem toż-
samości społecznej14. Wydaje się, że sukces procesu pokojowego w ostatnich
latach w znacznej mierze z takiego wsparcia się wywodzi. To dobrze, że Ko-
ścioły dostrzegają swoją ważną rolę w konstruowaniu rzeczywistości społecz-
nej, bowiem ogniska zapalne w relacjach pomiędzy zwaśnionymi grupami we
współczesnej Europie wcale nie należą do rzadkości i wymagają ciągłej uwa-
gi. Czynniki administracyjno-polityczne nie są w stanie samodzielnie zara-
dzić możliwym zagrożeniom. Potrzebne jest tu oddolne zaangażowanie zwy-
kłych ludzi, a religia właśnie może skutecznie przyczyniać się do kształtowa-
nia obywatelskiej odpowiedzialności.

14 Zob. G. McCann, C. Davey, The Irish Churches and Peace Education. Overview and Evaluation
of the Scope and Quality of Peace Education in Northern Ireland and the Border Counties. Wyd. St.
Mary’s University College and Stranmillis University College. Belfast 2006, s. 7 nn.
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Z dejín filozofie
a sociálneho myslenia
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Ján Šlosiar

Stručný náčrt genézy problému odcudzenia človeka
vo filozofických reflexiách

Kľúčové slová: odcudzenie, zmysel lúdského žirota, hodnotov, človek

Problém odcudzenia ťaží ľudstvo zrejme od nepamäti, aj keď ne-
nachádzame v explicitnej podobe filozofických interpretácií. Najmä
v 19. a 20. storočí a nie je tomu inak ani na začiatku 21. storočia, sa

pertraktovávajú otázky v súvislosti s odcudzením ako otázky, ktoré bezpro-
stredne súvisia s hľadaním identity človeka, resp zmyslu jeho pobytu vo svete.
Už letmý antropologický pohľad do dejín filozofie tohto obdobia nám nazna-
čuje, že frekvencie týchto otázok narastá.1 Ba možno povedať, že v istých
„krízových situáciách“ ľudskej civilizácie tieto otázky dominujú. Treba ale
podotknúť, že v niektorých filozofických smeroch sú ťažiskové, rôznym
spôsobom modifikované, v iných zasa odmietané ako neužitočné a nezmyselné,
ale niekedy aj zneužívané. V konečnom dôsledku žiadny filozofický smer, pre
ktorý bol problém odcudzenia predmetom záujmu, doteraz neposkytol defini-
tívne riešenie ako tento postoj človeka k svetu, spravila ponímaný v negatívnom
zmysle, prekonať. Má teda zmysel aj naďalej sa týmito otázkami zaoberať?
Sú alebo nie sú tieto otázky živé, aktuálne? Ak pripustíme postmoderné uva-
žovanie o pluralite zmyslu pobytu človeka vo svete, potom kedy môžeme

1 Od čias Rousseaua, ktorý ako jeden z prvých mysliteľov poukazuje na to, ako človeka pohlcuje
jemu cudzí civilizačný proces a odtrháva ho od prírody, od jeho prirodzenosti a slobody, cez Hegla,
podľa ktorého sa prácou odcudzuje sám sebe v inobytí a Marxa, u ktorého sa zasa odcudzuje sám sebe
v produktoch vlastnej práce v kapitalistických spoločenských pomeroch, stáva sa tento problém
odcudzenia najmä v sociálno-filozofických a sociálno-antropologických, ale aj politologických,
sociologických, psychologických a iných reflexiách čoraz frekventovanejším.
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hovoriť o odcudzení a kedy nie? Čo to vôbec znamená odcudzenie, keď
odcudzený postoj k svetu u jedného človeka môže druhého dávať zmysle? Proti
tejto otázke, prečo sa vôbec pýtame na problém odcudzenia, možno namietať
tým, že on fakticky v skutočnosti jestvuje ako existenciálny problém ľudskej
civilizácie, napr. ako odcudzenia človeka životnému prostrediu, alebo
k hodnotám, ktoré isté spoločenstvo zdieľa. Preto aj naše otázky nesmerujú
k empirickým faktom výskytu prejavov odcudzenia v tej alebo onej kultúre
myslenia, ale k jej legitímnosti alebo nelegitímnosti ako filozofického, resp.
filozoficko-antropologického problému.

Každé spytovanie sa na pojem odcudzenia, a to nielen dnes a teraz, naráža
na otázku: Čo je to odcudzenie? Čo je obsahom tohto pojmu. Akým spôsobom
sa tento obsah mení v závislosti od ontologického ukotvenia človeka vo sve-
te? Odpoveď na tieto otázky spôsobuje viacero ťažkostí, ktoré komplikujú
výklad odcudzenia. Prvá z ťažkostí spočíva v tom, že mu prikladáme rôzny
obsah. Aj keď je pojem odcudzenia relatívne starý a v dejinách filozofie fre-
kventovaný, z hľadiska svojho obsahu je nejednoznačný. Táto nejednoznačnosť
spočíva nielen na pluralite filozofických interpretácií zmyslu ľudského živo-
ta, ale spôsobuje ju aj disciplinárna rozmanitosť a rozmanitosť duchovných
aktivít, v ktorých sa nám predstavuje.2 Ako ilustráciu uvediem dva odlišné
prístupy k odcudzeniu u Arthura Schopenhauera a Sörena Kierkegaarda. Scho-
penhauer za človeka odcudzeného samému sebe považuje ľudskú bytosť, ktorá
sa nechá unášať svojou iracionálnou a neutíchajúcou vôľou – svojimi túžbami
a vášňami, snahou zažívať viac rozkoše, mať lepšie postavenie, žiť v blaho-
byte, kde mienka jeho okolia sa stáva určujúcou hodnotou, ktorej sa prispôso-
buje a podriaďuje. Práve tým sa človek odcudzuje sebe samému, lebo hľadá
seba „nie v tom, čím v skutočnosti je, ale v tom, čím je v cudzej predstave“.3

Kierkegaard zasa problém odcudzenia spája s kritikou anonymného človeka,
strateného v dave. Pre Kierkegaarda má jedinec vždy väčšiu hodnotu než dav,
resp. „verejnosť“, a niet tej spoločenskej normy, ktorú by, hoci i v strachu
a chvení, nemal právo porušiť, ak ide o skutočnú a hlbokú, predovšetkým

2 Ak z hľadiska dejín filozofie pristupujeme k odcudzeniu ako k filozoficko-antropologickému,
sociálno-filozofickému, etickému, axiologickému problému, tak rôznorodosť výkladu tohto pojmu je
tu evidentná. Tento fakt umocňuje skutočnosť, že význam pojmu odcudzenie v rôznych duchovných
aktivitách, ako je náboženstvo, veda, umenie a morálka je často diametrálne odlišný. Už len
z filozofického hľadiska problém odcudzenia možno vykladať rôzne, ako rozpadnutý svet viery,
odcudzený svet práce, nihilistická sféra absurdna, peklo spoločenského sveta, nevecný stav univerza
vystaveného výzve techniky. Odcudzený svet je raz nemoc k smrti, sizyfovská práca, inokedy dyadická
láska, hraničná situácia, boj, utrpenie a vina.

3 Schopenhauer, A.: O životnej múdrosti. Bratislava: Belimex, 1997, s. 52.
4 Kierkegaard, S.: Současnost. Praha : Svoboda, 1969, s. 38.
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náboženskú potrebu jeho bytia. Odcudzený človek prijíma lož davu, stráca
svoju vnútornosť, „podpisuje zároveň ortieľ svojmu zániku“.4 Z uvedených
príkladov možno konštatovať, že v dejinnom vývine pojmu odcudzenia sa
nemôžeme opierať o žiadnu z jej možných interpretácii. Existuje teda plurali-
ta interpretácii, čo pojem robí nepevným a premenlivým.

Situáciu nám neuľahčuje ani to, akým spôsobom, resp. z akého hľadiska
k tomuto pojmu pristupujeme. A tu nastáva druhá ťažkosť, ktorá spočíva v tom,
či máme k tomuto pojmu pristupovať normatívne alebo konvencionálne. Máme
vychádzať z istých metafyzických predpokladov a vysvetľovať tento pojem
na substanciálnom podklade alebo ho vysvetľovať čo najviac deskriptívne.
(fundamentalisticky alebo fallibisticky). Túto ťažkosť umocňuje aj to, že od-
cudzenie má svoj axiologický rozmer, t. j. aký zmysle má pre nás, keď bude-
me hovoriť o pojme odcudzenia z normatívnej alebo deskriptívnej pozície.
Ako príklad normatívneho charakteru odcudzenia možno ilustrovať na perso-
nalizme, kde človek ako osoba nie je determinovaný ani prírodnými, ani spo-
ločenskými zákonitosťami, je nepoznateľný, nevyjadriteľný, je metafyzickým
tajomstvom. Určitú hodnotu má len potiaľ, pokiaľ sa vzťahuje Bohu, pokiaľ
smeruje k transcendencii. Popieranie svojho transcendentálneho pôvodu ve-
die k animalizácii človeka, k vyprázdneniu jeho ľudskosti, podriadeniu sa
živočíšnym pudom a inštinktom, a teda k vlastnému odcudzeniu. Je porušením
toho, čo je v súlade so zámerom Boha. Preto podľa personalistu Jacquesa Mari-
taina prekonať odcudzenie a zdieľať ideál nového kresťanstva je nutný „vzo-
stup síl viery, pochopenia a lásky, prameniacich z vnútorných prameňov duše“.5

S príkladom deskriptívneho ponímania odcudzenia sa stretneme v nesub-
stanciálnej ontológii Alfreda Whiteheada, podľa ktorého odcudzenie vniká
v abstraktnom, dogmatickom, zužujúcom a netolerantnom prístupe vedy
k ľudskému životu. Ak chce veda niečo vidieť v ostrých kontúrach reálneho,
musí na druhej strane mnoho iného prehliadať. Je to klam chybne umiest-
neného a zakrytého konkrétna, ktorý má filozof odhaľovať a rušiť. „V každej
filozofii sa prejavuje určité skryté imaginárne pozadie, ktoré sa nikdy nevy-
norí v podobe explicitného spôsobu uvažovania.“6 Filozofia tým, že dáva
zmysel poznatkom vedy, nám určuje, čo zmysel pre človeka má a čo budeme
považovať za nezmyselné, človeku cudzie.

Axiologický prístup k odcudzeniu možno ilustrovať na filozofii Friedri-
cha Nietzscheho, ktorý upozorňuje na životný pocit odcudzenia jednotlivca

5 Maritain, J.: Křesťanský humanizmus. Praha: Univerzum, 1947, s. 99.
6 Whitehead, N. A.: Veda a moderný svet. Bratislava: Pravda, 1989, s. 60 – 61.
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nihilizmom dezintegrovanej spoločnosti, nachádzajúceho sa zoči-voči úplnej
ničote a to aj napriek hmotnej prosperite. Nihilizmus deštruuje pravú pozemskú
realitu a proti nej stavia prázdno, výmysly, klamstvá, ktoré povyšuje na úro-
veň najvyššej skutočnosti, na metafyzickú pravdu. Preto kresťanstvo považuje
za cestu k odcudzeniu a porážky vitálnych síl. „V kresťanstve sa dostávajú do
popredia inštinkty podmanených a potlačených: sú to najnižšie stavy, ktoré v ňom
hľadajú svoju spásu.“7 Je preto nutné zbaviť sa týchto hodnôt a na ich miesto
postaviť moc ako jedinú a nezameniteľnú hodnotu, ktorá dáva zmysel ľudskému
životu. Boh je mŕtvy a s ním i človeku cudzie ideály. „Nietzsche predvídal, že sa
dostaví nihilizmus – ktorý sa skutočne prejavil v nacizme – a rysuje obraz
nadčloveka ako popretie bezvýznamného a nerozhodného jedinca, ktorého
pozoroval v skutočnosti.“8 Uvedené príklady Maritaina, Whiteheada a Nietz-
scheho dávajú tušiť, že obsah pojmu odcudzenie závisí aj od prístupu, aký si
k nemu zvolíme.

Problém z výkladom pojmu odcudzenia je spätý aj s tým, na aké význa-
movo príbuzné pojmy odrážajúce existenčné stavy človeka sa viaže.
Najčastejšie sa stretávame s pojmami ako strata zmyslu, nemožnosť sebatvor-
by, nihilizmus, znehodnotenie hodnôt, pohltenie v dave, neautentický život,
strata slobodnej voľby, úzkosť, strach, absurdita a ďalšie. Ťažkosti nastávajú
vtedy, keď si položíme otázku: Vo vzťahu k čomu sa človek odcudzuje? Čo
v ňom vyvoláva pocity odcudzenia. Akým spôsobom si človek uvedomuje
stav odcudzenia a aké pocity prežíva v tomto stave? Andrej Hlávek v stati
Niekoľko poznámok k problému odcudzenia tvrdí, že pocit odcudzenia „ľudia
prežívajú v tej alebo onej intenzite v závislosti od ich individuálnej povahy
v každej konfliktovej situácii. Ide o stavy bezmocnosti, strachu, osamelosti,
úzkosti, depresie, rezignácie a tiež o stereotyp a rutinu v ich činnosti a vôbec
v ich spôsobe života.“9 Viazanosť pojmu odcudzenia na jemu blízke pojmy
nás najčastejšie viaže k hľadaniu zmyslu pobytu človeka vo svete. Možno to
ilustrovať na životnom pocite odcudzenia, ako ho konkretizuje Heidegger.
Dnešný človek, technologický človek, sa naučil vládnuť nad objektmi, ale
zabudol na jestvovanie. Heidegger zdôrazňuje, že návrat k sebe samému sa
môže uskutočniť len cez návrat k existencii, t. j. k takému spôsobu „bytia
tohto súcna, ktoré je otvorené pre otvorenosť bytia.“10 Bytie v existencii je tak

7 Nietzsche, F.: Antikrist. Praha : A. Srdce, 1929, s. 30.
8 Fromm, E.: Strach ze svobody. Praha: Naše vojsko, 1993, s. 75.
9 Hlávek, A.: Niekoľko poznámok k problematike odcudzenia. In: Filozofia, roč. 1966, č.1, s. 89.
10 Heidegger, M.: Co je metafyzika. Praha: Oikoymehn, 1993, s. 15.
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permanentným procesom návratu k sebe samému zo sveta, ktorý nie je možné
opustiť, pokiaľ je zachovaná existencia človeka. Ak sa človek nevyčleňuje
svojou vládou z tohto predmetne definovaného sveta v zmysle existencie,
nachádza svoju odcudzenú podobu.

Napokon ďalšia ťažkosť spočíva aj v tom, či budeme problém odcudzenia
riešiť individualisticky alebo holisticky, čo sa dá ilustrovať na Kierkegardovi
a Marxovi. Individualistický Kierkegaard vedie človeka, k tomu, aby si bol
vedomý svojej subjektivity a svojej slobody a chce ho vytrhnúť z anonymi-
ty verejnosti, ktorej nachádza rôzne podoby odcudzenia. Holistický Marx
zasa odhaľuje mystifikácie, do ktorých ho zaťahujú spoločenské štruktúry
upriamené na materiálne podmienky jeho existencie, a pripomínajú mu, že
jeho osud nie je v jeho srdci, ale tiež v jeho rukách, v práci, ktorá ho stvorila
ako bytosť spoločenskú.11 Kierkegaard na rozdiel od Marxa vyslovuje ostrý
protest proti tomuto esenciálnemu chápaniu odcudzenia, najmä jeho kriti-
kou univerzalizmu, kolektivizmu a racionalizmu. Odcudzenosť znamená
pohltenie človeka verejnosťou. Jedinec má vždy väčšiu hodnotu, než dav
a niet tej spoločenskej normy, ktorú by hoci v strachu a chvení nemal právo
porušiť, ak ide o skutočnú a hlbokú, predovšetkým náboženskú potrebu jeho
bytnosti. „Kierkegaard popisuje bezmocného jedinca, rozvráteného a trý-
zneného pochybnosťami, zaplaveného pocitom osamelosti a bezvýznamno-
sti.“12 Avšak nerobí to preto, aby človeku ukázal nezmyselnosť jeho pobytu
vo svete, ale aby ho upozornil, že len on dáva zmysel svojmu rozhodnutiu,
čo zo života učiní.

Snahu o zmierenie individualistického a holistického prístupu k problému
odcudzenia prezentuje Erich Fromm. Podľa neho súbežne s rozvojom indivi-
dualizácie rastie aj pocit osamelosti a bezmocnosti. Fromm je presvedčený, že
každý pokrok hrozí človeku novými neistotami, sloboda sa stáva pre ľudí ne-
znesiteľná a život stráca zameranie a zmysel. Strach a neistota spôsobujúca
útek pred slobodou do rôznych foriem podriadenosti, od ktorej sa očakáva
záchrana pred bezmocnosťou a neistotou, nadobúda v spoločnosti masové roz-
mery. A práve tu vidí Fromm korene odcudzenia. Konkrétne vzťahy medzi
ľuďmi strácajú bezprostredný a ľudský charakter a stávajú sa manipulova-
teľnými a inštrumentálnymi, lebo všetky vzťahy ovládli zákony trhu. „Človek
nepredáva iba tovar, predáva samého seba a cíti sa ako tovar. Manuálny ro-

11 Janke, W.: Filosofie existence. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 10 – 11.
12 Fromm, E.: Strach ze svobody. Praha: Naše vojsko, 1993, s. 75.
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botník predáva svoju fyzickú energiu; priemyselník, lekár, kancelársky úradník
predáva svoju „osobnosť“. Musia mať určitú „osobnosť“, aby mohli predávať
svoje produkty ako služby.“13 Jednotlivec sa dostáva do inštrumentálneho
vzťahu so sebou samým a to je podľa Fromma najvyšší stupeň odcudzenia.

Napokon vysvetlenie pojmu odcudzenie nám značne skomplikoval už aj
Freud poukázaním na to, že nie rozum, ale pudová, nevedomá zložka ľudskej
psychiky hýbe človekom. Nemôžeme o sebe vyhlasovať ani to, že sme pánmi
„vo vlastnom dome“, sme určení a ovládaní nevedomými, neosobnými sila-
mi. Väčšia časť mysle je pred vedomím ukrytá, resp. ľudská osobnosť sa
skladá nielen zo zjavného vedomia, ale i z nevedomia, ktoré je dôležitým fak-
torom túžob a chcení človeka. Preto hľadanie povahy odcudzenia a hľadanie
vlastnej identity sa uskutočňuje prostredníctvom nevedomej motivácie pod-
mienenej nepoznanými štruktúrami ľudskej psychiky. Ak Nietzsche videl od-
cudzenie ako dôsledok pasívneho nihilizmu, tak Freud veril, že odcudzenie je
dôsledok potlačovania prirodzených pudov človeka, čo má za následok vznik
fóbií, depresií a psychóz. Obaja v odcudzení nemohli vidieť nič iné, ako pod-
riadenie osobnosti konkrétneho človeka všeobecnému princípu.

Akým spôsobom sa však postmoderna vyrovnáva s problémom odcudze-
nie, keď hlása „koniec človeka“? Aký je zmysel ľudského života a čo zna-
mená strata zmyslu? Znamená koniec človeka aj koniec trápenia s obsahom
pojmu odcudzenia? A nie je náhodou hovorenie o konci človeka hovorením
o prístupe k sebe ako cudzej bytosti, keď vie o sebe a cíti sa vo svete? Post-
moderna prostredníctvom Foucaulta a ďalších načrtáva situáciu, v ktorej sa
dnes človek nachádza, keď tvrdí: „V našich časoch je možné myslieť iba
v prázdnote, ktorá zostáva po zániku človeka.“14 Ak nechceme tento problém
„zniesť zo sveta“, je potrebné otázky položiť inak: Ako o človeku a jeho seba-
odcudzení uvažujeme? Prečo tak uvažujeme a ako svoje sebaodcudzenie vidíme
a chápeme? Uvažujeme o sebaodcudzení na základe vlastnej skúsenosti alebo
ho reflektujeme na základe podnetov zvonka?

Dejiny filozofie a príklady, ktoré sme uviedli nás ubezpečujú v tom, že je
neproduktívne umelo spájať jednotlivé, historicky podmienené interpretácie
odcudzenia človeka a už vôbec nie je možné určiť, ktorá z nich je tá skutočne
pravdivá. Rorty tvrdí, že „každá ľudská bytosť je klbkom presvedčení a túžob,
ktoré sa neustále menia v závislosti od meniacich sa požiadaviek prostredia.

13 Fromm, E.: Strach ze svobody. Praha: Naše vojsko, 1993, s. 104.
14 Foucault, M.: Slová a veci. Bratislava: Pravda, 1987, s. 453.
15 Rorty, R.: Pragamatizmus je politický skrz naskrz. Kultúry život, 19.8.-1.9.1993.
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Žiadne z týchto presvedčení a túžob nie je nenahraditeľné, ale niektoré sú na-
hraditeľné ťažšie ako iné.“15 Preto nemožno nájsť vysvetlenie otázky zmyslu
života a odcudzenia človeka mimo kontextu diania, v ktorom je zakorenený.
Postmoderna sa vzpiera jednotiacim a všeobecne platným vysvetleniam. Je to
nástup plurality, rozdielnosti a oslava neopakovateľného a jednotlivého na úkor
univerzálneho aj v takých otázkach ako je odcudzenie.

Človek je zasadený do určitého prostredia, kultúry, spoločnosti používajúcej
špecifický jazyk nesúci v sebe špecifické významy, na základe ktorých si
vytvára svoje vlastné kritériá a princípy, ktorými sa riadi. Nemá žiadne ambície
približovať sa akémusi ahistorickému ideálu, ktorý nie je ničím iným ako
obyčajnou metafyzickou špekuláciou. „Človek nemôže mať o sebe iný obraz
než dobový, podmienený nielen sumou znalostí a vedomostí v tom-ktorom
historickom období, ale aj stupňom rozvoja spoločenských vzťahov
a možnosťami prejavu spoločnosti, t. j. spoločenským rámcom. Či už na člo-
veka nazeráme ako na produkt kreácie, t. j. bytosť stvorenú alebo ako na výsled-
nicu určitého evolučného vývinu, ak naše úvahy podmieňuje pocit výnimočnosti
ľudského rodu a ich cieľom je potvrdenie hypotézy výnimočnosti, potom od-
poveď je vopred daná a hľadanie je len účelovým pseudohľadaním pre potvr-
denie danej tézy.“16 Ak si uvedomíme, že každý jednotlivec je tvorený
slovníkom, v ktorom vyrastá, a uznáme i pluralitu týchto slovníkov, predstava
jednotnej predstavy človeka, zmyslu jeho života a jeho odcudzenia sa pre nás
stane cudzou a zbytočnou. Týchto slovníkov je nekonečné množstvo a snaha
nájsť nejaký základ spoločný všetkým slovníkom je od Platóna len zdedeným
sizyfovským úsilím filozofie. Aký je teda obsah pojmu odcudzenie?
Ani z pozície metafyziky, morálky, teológie a ani z pozície vedy nie sme
schopní odpovedať na túto otázku. Obsah pojmu odcudzenie nie je možné
nájsť v tom, že nám je daný. Ono je zadávaný ako naša existenciálna voľba. Je
nám zadávaný vždy a v zabudnutí na vlastné utrpenie (Schopenhauer),
v každom konkrétnom okamihu (Kierkegaard), v pasívnom nihilizme (Nietz-
sche), v práci premenenej na tovar (Marx), v hraničných situáciách (Jaspers),

16 Smolková, E.: Život ako planetárny fenomén. In: Zborník: Hľadania človeka. Zvolen: FE TU,
1994, s. 6.

17 Krchnák, P.: Ekologizácia je humanizácia. In: Vedecké a pedagogické aktuality, č. 5. Zvolen:
TU, 1994.

18 Palenčír, M.: Problém nádeje vo filozofii. In: Kol. autorov: Filozofické reminiscencie. Banská
Bystrica: FHV UMB, 2000.

19 Briška, F.: Problém človeka a humanizmu v politickej filozofii. Bratislava: Iris, 2000.

p3.p65 08-07-15, 23:0579



80 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

v naladenosti (Heidegger), v strachu o prežitie (Krchnák)17, v beznádeji (Pa-
lenčár)18, v strate schopnosti komunikovať (Briška)19 atď. Spôsob, ako
v zadávaní nájsť zmysluplný obsah pojmu odcudzenie, nemôžeme nachádzať
vo vylúčení a antagonizme, ale len v porozumení a dialógu týchto slovníkov.

Príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA, číslo: 1/3599/06
s názvom: Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou.
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Według Libelta uświadomienie sobie prawidłowości biegu histo-
rycznego - za sprawą filozofii niemieckiej - powoduje, że czło-
wiek staje się podmiotem dziejów, który dysponuje możliwością

realnego wpływania na kształt teraźniejszości i przyszłości. Filozofia musi
z czysto spekulatywnej stać się filozofią czynu, stając się wyrazem możliwości
wynikających z ludzkiej twórczości. Tego typu zmiany nie są przypadkowe,
ale mają przybliżać ludzkość do celu, ku któremu zmierza: „Wedle systemu
umnictwa, celem ludzkości jest realizowanie królestwa Bożego na ziemi”1.
Zadaniem postulowanej filozofii narodowej ma być uświadamianie rodakom,
że: „I Polska równie, jak każdy naród ma swe posłannictwo w ludzkości,
którego nie wolno jej odstąpić, zaniedbać pod karą śmierci. Dopełnienie tej
missyi wtenczas tylko będzie rzeczywistem, kiedy w samym zarodzie założy
kamień węgielny przyszłości naszego społeczeństwa – kiedy mając na
nieustającej baczności przyszłość, do jakiej jest powołana, utoruje […] drogę
wiodącą do tej przyszłości […] – I rzeczywiście w niedopełnieniu tylko tych

1 K. Libelt, Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. PWN. Warszawa 1967, s. 431.
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żywotnych warunków szukajmy przyczyny zmarnowania tylokrotnych
poświęceń naszych przodków i upadku zeszłych usiłowań”2.

Możliwość przekształcania rzeczywistości społecznej posiada rodzaj ludzki.
Człowieka bowiem cechuje rozum zmysłowy, który wraz z wyobraźnią stano-
wi umysł ludzki, „umysł jednostkowego ducha”. Choć tylko Bóg dysponuje
władzą stwarzania, ale człowiek może przetwarzać to, co już zostało stworzo-
ne, dysponuje władzą przeobrażania rzeczywistości, przyoblekania jej w nowe
kształty. Życie polityczne przebiega wedle zasady godzenia sprzecznych ze
sobą interesów, w wyniku czego dokonuje się postęp dziejowy. Postęp ten nie
musi obejmować wszystkich. To ludzie muszą zadbać o to, aby być na głównej
drodze dokonujących się przeobrażeń. I w tym należy dopatrywać się znaczenia
wspólnot terytorialnych i rodowych, które dziś nazwalibyśmy lokalnymi.

Nadmienię, że obecne utyskiwanie na bierność polityczna społeczeństwa
i brak zainteresowania sprawami publicznymi przypomina sytuację sprzed
150 lat.

Poznańskie środowisko kulturalne i naukowe

W sytuacji, gdy po Powstaniu Listopadowym emigrację wybrała więk-
szość ówczesnej elity intelektualnej, na znaczeniu zyskały dwa ośrodki dotąd
mało obecne na mapie polskiej nauki – Poznań i Wilno. To w Poznaniu istnia-
ła sprzyjająca atmosfera do głoszenia poglądów, które w innych miejscach nie
były podejmowane. Wystarczy przypomnieć Julię Molińską jedną z prekurso-
rek ruchu feministycznego w Polsce, która odważnie walczyła o otwarcie pierw-
szej szkoły średniej dla kobiet. Dzięki badaniom historycznym prowadzonym
między innymi przez Józefa Łukaszewicza oraz badaniom nad dziejami Sło-
wiańszczyzny Jędrzeja Moraczewskiego (1802-1855) i Antoniego Poplińskiego
(1796-1868), Poznań stał się jednym z najważniejszych centrów kulturalno-
naukowych na ówczesnych ziemiach polskich. Badania te wspierane były
później instytucjonalnie przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie (po-
wstałe w 1857 r.) oraz czasopisma popularyzujące naukę w rodzaju „Orędow-
nika Naukowego” i „Przeglądu Poznańskiego”. Taka atmosfera życia nauko-
wego sprzyjała umysłom otwartym i niespokojnym, do których zaliczyć nale-
ży także Karola Libelta.

2 K. Libelt, Demokracya XIX wieku. W: Tenże, Pisma krytyczne. T. 2. Księgarnia J.K. Żupańskiego.
Poznań 1851, s. 270-271.
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Poznański filozof nie podzielał wielu historiozoficznych przekonań swe-
go nauczyciela Georga Hegla, jakkolwiek nigdy nie potrafił się wyrwać spod
przemożnego wpływu jego filozofii. Zauważa na przykład, że niedoceniany
dotąd lud jest potencjalnym kreatorem przeobrażeń cywilizacji. Powiada więc
przy analizie wkładów paryskich Mickiewicza, że „w pierwiastkowych wy-
obrażeniach ludu złożone są nasienniki tych wszystkich umiejętności, które
stanowią rozwój i postęp ducha”3. Właśnie dlatego swą potencjalność dziejo-
twórczą Słowiańszczyzna ciągle ma w uśpieniu, z którego wyrwać musi ją
filozofia odpowiadająca jej duchowości. Nie może to być już filozofia Zacho-
du, który swoje zadanie historyczne już wykonał, i dlatego nie jest już w sta-
nie kreować przyszłości. Dlatego w innym miejscu zauważa: „Kiedy zachod-
nia Europa przyjęła za zasadę nieograniczone panowanie człowieka nad wła-
snością i despotyzm nad naturą – przechowało się w ludach słowiańskich […]
wyobrażenie posiadania ziemi jako lenności od Boga i religijnego przymierza
pomiędzy człowiekiem a naturą”. Wskazuje dalej czym się postulowana nowa
filozofia musi odróżniać od zachodnioeuropejskiej: „Do teorii na materiali-
zmie opartych słowiańskie pojęcia przydać muszą duchowy pierwiastek”4.

Atmosfera życia intelektualnego w Poznaniu kształtowała się nieco od-
miennie niż w pozostałych regionach dawnej Rzeczypospolitej. Tadeusz Gra-
bowski wskazuje na entuzjastyczną recepcję twórczości Słowackiego i Kra-
sińskiego przy dość krytycznym stosunku do Mickiewicza. Krytykiem autora
„Pana Tadeusza” był zwłaszcza Wojciech Cybulski (1808-1867), profesor
Uniwersytetów Berlińskiego i Wrocławskiego5.

Zainteresowanie twórczością artystyczną było dla środowiska poznańskiego
charakterystyczne i należy w tym upatrywać wpływów filozofii Schellinga,
który właśnie w działalności artystycznej upatrywał najwyższego wyrazu ludz-
kiej wolności. Zatem kiedy Schellingowskie Ja wytwarza świat kultury, czyni
to całkowicie świadomie, w przeciwieństwie do nieświadomego wytworzenia
świata przyrody. W sztuce zaś nie ma tego rodzaju opozycji podmiot-przed-
miot, gdyż w niej podmiot łączy się ponownie z przedmiotem, opozycja ta
zanika, a Ja osiąga cel absolutny. Odnosząc to do historiozofii, to wedle Schel-
linga w rzeczywistości działają trzy siły po sobie następujące, z których pierw-
sza dośrodkowa (indywidualistyczna) już wystąpiła, a obecnie rzeczywistość

3 K. Libelt, Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. PWN. Warszawa 1967, s. 405.
4 Tamże, s. 406.
5 Zob. W. Cybulski, Mickiewicza moralne i poetyckie stanowisko. „Orędownik Naukowy”1845,

nr 8, s. 1-50.
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podlega władaniu siły odśrodkowej (panteistycznej). Wszystko zaś nieuchron-
nie zmierza do okresu syntezy, okresu wolności i sprawiedliwości.

Analizując twórczość polskich romantyków Cybulski i jego naśladowcy
doszli do wniosku, że Mickiewicz był uosobieniem pierwszej epoki, już mi-
nionej, a w dziełach Krasińskiego i Słowackiego upatrywali przejawów dzia-
łania siły odśrodkowej. Słowacki był w wielkopolskich środowiskach intelek-
tualnych postrzegany jako uosobienie postępu dziejowego. Libelt był w tym
względzie przedstawicielem środowiska, z którego się wywodził i dlatego
odnosił się z estymą do ruchu słowianofilskiego i wyjątkowe uznanie okazy-
wał Krasińskiemu i Słowackiemu. Zapewne dlatego nie sposób w pracach
Libelta znaleźć apoteozy przeszłości, ani „pietyzmu kresów”, ani też mistycy-
zmu emigracji6. Pod jego wpływem środowisko poznańskie zachowało zdro-
worozsądkowe spojrzenie na rzeczywistość i mniej lub bardziej odległą prze-
szłość, co u Libelta jako syna szewca, który był wychowany z dala od atmos-
fery martyrologicznej i spiskowej, jest łatwo zrozumiałe.

W Wielkopolsce wiele problemów było rozwiązywanych w sposób dalece
bardziej korzystny dla społeczeństwa, niż w innych regionach Polski. Dla przy-
kładu jeśli chodzi o organizację szkolnictwa, to Libelt z uznaniem pisze: „Oby-
watele własnym kosztem po wsiach zakładają i uposażają szkoły wiejskie,
a gminy miast, mających prawo obradowania nad potrzebami komunalnemi,
do najistotniejszych potrzeb tego rodzaju policzyły fundowanie szkół niższych
i wyższych”7.

Czym dla Libelta jest społeczność lokalna?

Manfred Kridl w biogramie Libelta napisał, że z racji pochodzenia był on
bardziej trzeźwy i bezstronny od pozostałych intelektualistów polskich tego
okresu. Przejawiało się to między innymi w propagowaniu współdziałania
wszystkich warstw społecznych8. Ponieważ wolność jest celem, to dla jej urze-
czywistnienia niezbędna jest powszechna oświata. Państwo ma więc z góry
określone zadania wśród których najważniejsze jest spełnianie posłannictwa

6 T. Grabowski, Krytyka literacka w Polsce w epoce romantyzmu s. 106.
7 K. Libelt, O szkole realnej. W: Tenże, Pisma pomniejsze. T. VI, Pisma różne. Księgarnia

J.K. Żupańskiego. Poznań 1851, s. 3.
8 M. Kridl., Libelt. W: Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. T. VI. Red. I. Chrzanowski, H. Galle,

S. Krzemiński. Wyd. Gebethner i Wolff. Warszawa 1911, s. 331.
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narodowego. Określa to także potrzebę dążenia do odzyskania własnej pań-
stwowości. Samo państwo jednak nie może działać w dowolny sposób, ale
musi opierać się o prawdę, wolność i postęp stanowiące podstawę demokra-
cji. Demokracja musi mieć moralne uzasadnienie opierając się na powszech-
nej cnocie, tylko wówczas każdy człowiek zachowuje godność i staje się oby-
watelem. Bez tego moralnego fundamentu każda demokracja jest tylko „złu-
dzeniem i obłudą”.

Trzeba jednak tu zauważyć, iż Libelt nie zaakceptował, bo nie mógł
bez szkody dla spójności swej koncepcji filozofii narodowej, założeń he-
glowskich „Zasad filozofii prawa”. Przyczyną tej opozycji był fakt, iż Hegel
w ogóle nie zajmował się w swym dziele narodami pozbawionymi własnej
państwowości i nie przewidywał dla nich żadnego dziejowego przezna-
czenia. Filozofia Hegla, jak zauważa Marek Jakubowski, była po prostu
„próbą konceptualizacji stosunków polityczno-prawnych powstałych w Eu-
ropie (w szczególności w Niemczech) jako skutek rewolucji francuskiej
i wojen napoleońskich”9. Jej konserwatyzm oznaczał zarazem pełną ak-
ceptację i niezgodę na zmianę istniejącego status quo. Libelt zaś głosił
poglądy zupełnie odmienne, zakładając konieczność jego zmiany. Kon-
cepcja Hegla zakładała także nierozerwalny związek pomiędzy wolnością
państwa, a wolnością myśli, zatem każda zmiana istniejącego status quo
wpływa na jego filozoficzną konceptualizację. Trzymając się takiej wy-
kładni, filozofia Libelta nie miałaby w ogóle racji bytu, ani żadnego uza-
sadnienia. Dlatego też w całej twórczości Libelta rozprawa „O miłości
Ojczyzny” zajmuje szczególne miejsce nie tyle jako polemika z Heglem,
ale jako zachowanie nadziei na to, że mimo utraty państwowości naród
polskie jest jeszcze podmiotem dziejów i ma do spełnienia niezwykle ważne
dla świata zadania. Dlatego ojczyzna jest w tej koncepcji ważniejsza od
państwa, które jest tylko jednym z jego elementów.

Każda społeczność jest pod wieloma względami zunifikowana. Libelt
wprowadza pojęcie „rozczłonii” (składników, elementów) bytu, jakim jest
Ojczyzna. Zadziwiające jest jak bardzo Libeltowski podział przypomina dużo
późniejsze rozważania Spenglera w „Zmierzchu Zachodu”.

9 M.N. Jakubowski, „O miłości Ojczyzny” Libelta jako odpowiedź na heglowskie „Zasady filozo-
fii prawa” (aspekt wojny). W: Oblicza polskości. Red. A. Kłoskowska. Wyd. Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Warszawa 1990, s. 78.

p3.p65 08-07-15, 23:0585



86 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

„Rozczłonia Ojczyzny:
1) materialne: Ziemia + Lud } Prawa
2) duchowe: Narodowość + Język } Piśmiennictwo
3) żywotne: Byt polityczny + Religia } Dzieje”10.

Wszystkie elementy dla istnienia Ojczyzny są niezbędne za wyjątkiem bytu
politycznego. Można więc wywnioskować z tego, że byt polityczny może zo-
stać przywołany w dowolnej chwili, ale pod warunkiem, że pozostałe „roz-
członie” nie ulegną zatraceniu. Tym samym filozofia Libelta pozwalała na
zachowanie nadziei na ponowne zjednoczenie ziem polskich znajdujących się
pod trzema różnymi zaborami, a nadto pozwalała na dokonywanie stratyfika-
cji społecznej i opis każdej z tak wyodrębnionych grup. Nic dziwnego, że
pisał w innym miejscu: „Ludy nawet długo uciemiężone i słabe, przechowują
niezatarte narodowości swej uczucie, w niej się ostatecznie ich koncentruje
życie. Przyjazne okoliczności nieraz je rozniecą, i zatli się nowym bytem,
choć niekiedy nie długotrwałym”11. Za przykład takiego odrodzenia podaje
Grecję, niepodległą po kilku wiekach tureckiej niewoli.

Brak własnego organizmu państwowego z konieczności zakłada potrzebę
wzmacniania wszelkich form istnienia społeczności lokalnych. Niektóre for-
my działalności na rzecz Ojczyzny, o ile nie istnieją własne instytucje pań-
stwowe, są możliwe tylko i wyłącznie w warunkach wspólnot lokalnych.

Społeczność stanowi organiczną jedność powiązana wspólnie wyznawaną
religią, obyczajami, tradycją, językiem i zajmowanym terytorium. Społecz-
ność lokalna może stanowić element większej zbiorowości, o ile te elementy
wspólne występują również u innych grup społecznych. Podmiotowość dana
zbiorowość uzyskuje dopiero wówczas, gdy potrafi wyartykułować swoją
odrębność. Z tej racji wielką wagę przywiązywał do jednostek wchodzących
w skład zbiorowości. Tak jak jednostki tworzą grupy społeczne, tak grupy
tworzą większe zbiorowości, jak naród. Jest to naturalna kolej rzeczy w funk-
cjonowaniu każdej zbiorowości ludzkiej, gdyż społeczności naturalne, do któ-
rych zaliczał rodzinę i familię, tworzą na zasadzie współdziałania z podobnymi
społecznościami, większą całość - naród. Libelt wyróżnia także stowarzyszenia

10 K. Libelt, O miłości ojczyzny. W: Tenże. Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiań-
skiej, s. 104. W wydaniach wcześniejszych tej publikacji punktor „}” był zastępowany po prostu
znakiem „=” (zob. np.: Wybór pism pomniejszych Karola Libelta. Cz. III, O miłości ojczyzny. Nakła-
dem i drukiem M. Arcta. Warszawa 1909. s. 214.

11 K. Libelt., Europa im Jahre 1840 von Wolfgang Menzel. W: Tenże, Pisma krytyczne. T. 1.
Księgarnia J.K. Żupańskiego. Poznań 1851, s. 199.
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dobrowolne, których nie spajają więzy krwi, a w których jednostki je tworzą-
ce mogą realizować swój twórczy potencjał. Społeczność naturalna wraz ze
stowarzyszeniami dobrowolnymi tworzy właśnie społeczność, którą można
nazwać lokalną, jako odrębną od innych, w ramach której jej członkowie za-
spokajają swoje egzystencjalne i duchowe potrzeby. Za najważniejsze uważał
więc uaktywnienie twórczego potencjału jednostek, który dotąd był w uśpie-
niu bądź marnotrawiony w rozgadanym sejmikowaniu. Twierdził więc: „To
pewna, że żadne stowarzyszenia nie dadzą się narzucić, ani w życie wprowa-
dzić, jeśli w pojęciach i w gorliwości mieszkańców sił żywotnych nie znajdą”12.

Demokracja obywatelska

Trzeba zauważyć, że demokracja, jakakolwiek by ona nie była, opiera się
na powszechnie aprobowanej idei równości. Równość ma uzasadnienie albo
naturalne (przyrodzona godność człowieka) albo wynika wprost z uczestnic-
twa w danym społeczeństwie. Społeczność lokalna jest więc wspólnotą ludzi
równych, a prawa i obowiązki dla wszystkich członków wspólnoty są względ-
nie identyczne. Dlatego istnienie wspólnot lokalnych jest w filozofii Libelta
czymś koniecznym. Można jednak zamieszkiwać ten sam region, wykonywać
taka samą pracę, a równocześnie należeć do różnych wspólnot.

Demokracja u Libelta jest zasadą powszechną, dotyczy tak samo pojedyn-
czych ludzi jak i narodów i państw. „Wychodząc z zasady, że jak każdy poje-
dynczy człowiek, tak i naród każdy, sam warunki szczęścia swojego i tego-
czesnej przyszłości swojej wyrobić sobie powinien, pojmiemy potrzebę, aby
naród sam w jednostkach swoich poznał potrzeby swoje i sam im zaradzić
potrafił”. […] Narody dojrzewają przez oświatę, wyłamują się ze stanu samej
uległości do stanu rządzenia sobą”13.

Nie wszystkie pomysły Libelta spotykały się z poparciem wielkopolskich
elit. W poznańskich środowiskach intelektualnych dominowali pragmatyści,
którzy bardziej obawiali się wynarodowienia mieszkańców prowincji, niż utraty
zajmowanej pozycji. Koncentracja Libelta na środowisku włościańskim mia-
ła zasadniczo dwa powody. Pierwszy z nich wynikał z obaw polskich elit, aby
Prusacy nie wykorzystali przeciwko nim niechęci niższych warstw społecznych.

12 Libelt K., O stowarzyszeniach. W: Tenże, Pisma pomniejsze. T. VI, Pisma różn., Księgarnia
J.K. Żupańskiego. Poznań 1851, s. 171.

13 Libelt K., Demokracya XIX wieku. W: Tenże, Pisma krytyczne. T. 2, s. 270.
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Drugi zaś powód wynikał z coraz realniejszej możliwości zatraty polskiego
charakteru narodowego ziemi wielkopolskiej, co przy ówczesnych proporcjach
społecznych zależało głównie od ludności chłopskiej. Po niepowodzeniach
starań o powołanie Towarzystwa Przyjaciół Rolnictwa i Oświaty, które miało
za cel bronić polskiego stanu posiadania, którego pomysłodawcy uważali, że
polski charakter prowincji zależy „jedynie od nas samych, od naszych chęci,
od naszego moralnego i naukowego wykształcenia”14, następne próby podej-
mowano przy zachowaniu tych samych celów.

W tym kierunku zmierzały też starania TNP, które podejmowało starania
„wydobywać z mas ludu zdatną młodzież, a wykrywszy jej talenta, obrócić ja
na pożytek kraju, dając pomoc i stosowny kierunek jej wykształceniu”15. Cre-
do tego działania wyłożył swego czasu „Orędownik Naukowy”: Jeśli pragnie-
my narodowość naszą utrzymać i lepszych się czasów doczekać, musimy się
zupełnie zmienić, […] musimy pracować. […] Niechaj szlachcic pilnuje swo-
jej wioski, niechaj dzień i noc przemyśla nad tym, jakby ziemię, matkę dla
pilnych, macochę dla próżniaków do stukrotnego plonu zniewolić, niech wznosi
w każdym względzie, choć w najszczuplejszym zakresie swoim, kulturę naro-
dową, niechaj korzysta z doświadczeń i postrzeżeń agronomów zagranicz-
nych, niech sam udziela drukiem postrzeżeń swoich innym, niech chłopka
poucza, dzieci jego do nauki zachęca”16.

Trwałość wspólnot zależy od ogólniejszej idei, która je wiąże. Dzieje wiążą
wspólnoty w jedną ludzkość, zadania dziejowe przeznaczone narodom stano-
wią o ich odrębności i trwałości. W rezultacie w ramach ludzkości ścierają się
dwie siły: pierwsza odśrodkowa – związana z ludzką indywidualnością i ego-
izmem atomizuje wszelkie zbiorowości, a druga – dośrodkowa, spaja je siłą
idei narodowej. Dlatego Libelt pisał: „Z powodu zindywidualizowania się du-
cha ludzkiego, które tem jest silniejsze, im on jest potężniejszy, wielkie groma-
dy plemienne rozpadłyby się na coraz mniejsze indywidualności, na osobne
ludy, pokolenia, rody; a w tem rozdrobnieniu znikłaby idea narodowa, nie
znajdująca już dość silnej podstawy, aby na niej oparta podjąć mogła myśl
posłanniczą, do pewnej narodowości przywiązaną”17. W taki sposób tłumaczy jak
wspólnoty lokalne tworzą większe całości, a tym samym pojedyncza wspólnota

14 Cyt. za: S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej. Wiedza
Powszechna. Warszawa 1964, s. 36.

15 K. Libelt, Towarzystwo Naukowej Pomocy. W: Tenże, Pisma pomniejsze. T. VI. Pisma różne.
Księgarnia J.K. Żupańskiego. Poznań 1851, s. 204.

16 Tamże, s. 43.
17 K. Libelt, Wcielające się idee czasu. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1869, s. 3.
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lokalna może zostać wchłonięta przez większą ich zbiorowość spojoną du-
chem narodowym. Istnieje więc możliwość, że naród zatomizowany na wspól-
noty lokalne zatraci swoją tożsamość duchową i zostanie zasymilowany przez
inny naród, bardziej skonsolidowany wewnętrznie.

Libelt przewidywał zaczątek procesów globalizacyjnych: „i nie może być
inaczej, jak że dotychczasowy charakter dziejów zaborczy zamieni się na fe-
deracyjny, unijny, międzynarodowy; - że państwa zamienią się na narody albo
związki narodowości autonomicznych, jednym wspólnym interesem bezpie-
czeństwa i dobrobytu połączonych, - że w dziejach zrobi się wielki zwrot od
uciemiężenia do wolności ludów; - od zawiści do braterstwa – od stanu wo-
jennego do pokoju”18. Tym samym wspólnota lokalna, jeśli jest wyodrębnio-
na, jest zwiastunem narodzin, bądź zwiastunem śmierci narodu. Rozpad wiel-
kiego narodu na wspólnoty gminne jest początkiem jego końca, poznański
filozof przytacza tu przykład upadku Cesarstwa Rzymskiego. Nie wiąże swej
analizy z upadkiem Rzeczypospolitej, gdyż jej duch wraz z upadkiem pań-
stwa nie zaniknął, tak jak w przeszłości demokracja szlachecka była najwyż-
szym wyrazem wolności na świecie, tak i teraz rozdarty na poszczególne za-
bory naród polski przechowuje w ramach swoich wspólnot lokalnych idee
wolności, równości i braterstwa ludów, czemu dała wyraz składając ofiarę
z własnego bytu politycznego. To właśnie Polska, jego zdaniem, będzie zatem
zaczynem procesów globalizacyjnych i urzeczywistni wspólnotę narodów sca-
lonych ideami chrześcijaństwa..

Jakkolwiek Libelt tego wyraźnie nie artykułuje, to wspólnota lokalna jest
miniaturą narodu. Spajają ją te same wartości, te same dążenia i ci sami lu-
dzie. Tak jak naród stanowi całość złożoną z różnych zindywidualizowanych
elementów tym spojonych, tak samo trwa i wspólnota lokalna. Bez tożsamo-
ści narodowej wspólnota zostanie nieuchronnie wchłonięta przez inny naród
i stanie się jego częścią. We wspólnocie lokalnej prawa wyborcze przysługują
wszystkim. Taka sytuacja powoduje, że o tym, w jakim kierunku podąży wspól-
nota decyduje większość. Pragmatyzm Libelta polegał na tym, że chciał nie
czekać aż taki wybór zostanie dokonany na skutek celowych działań zewnętrz-
nych rozluźniających więzi duchowe z ideami narodowymi (np. rusyfikacja
i germanizacja), a wskazywał na konieczność podjęcia natychmiastowych dzia-
łań profilaktycznych, które by wyeliminowały z decyzji politycznych przy-
padkowość. Przyznaje jednakże, że szkoła sama z tego zadania się nie wywią-
że, musi być kontynuacją tego, co dzieci najpierw otrzymały w rodzinnym

18 Tamże, s. 4.

p3.p65 08-07-15, 23:0589



90 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

domu oraz za sprawą wychowania religijnego. Docenia zwłaszcza rolę matek
wychowujących dzieci i kleru katolickiego. Język, jako jeden z elementów
„rozczłonii Ojczyzny” ma tutaj zasadnicze znaczenie. Jeśli w domu, w koście-
le i w szkole dzieci nie będą posługiwać się językiem polskim wówczas wspól-
nota nieuchronnie zatraca swój charakter narodowy. Dlatego szkoły powinny
być zakładane przez wspólnoty ożywione duchem narodowym, a nie przez
państwo faworyzujące jedne narody kosztem drugich. W swoim pracach wska-
zuje także na potrzebę tworzenia regionalnych domów opieki spełniających
rolę dzisiejszego żłobka i przedszkola, w który ratowanoby polskość dzieci
zrodzonych w obrębie społecznego marginesu.

Credo jego poglądów na funkcjonowanie lokalnych społeczności najlepiej
oddają słowa z 1869 r.: „lud jest podstawą i siłą społeczeństwa. […]. Na zasa-
dach równości, wolności i braterstwa wyrobić trzeba ludowi samorząd taki,
by rządził się sam, za pomocą organów przez niego wolno wybranych”. Jak
można zauważyć, koncepcje Libelta wskazujące na potrzebę odnowy życia
publicznego, zachowują swą aktualność po dzień dzisiejszy.
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Dariusz Barbaszyński

Istota i rozwój kultury w ujęciu Mariana Borowskiego

W dziedzictwie myśli Mariana Borowskiego (1879-1938) – ucznia
Kazimierza Twardowskiego i przedstawiciela szkoły lwowskiej
– zawarte są także rozważania o istocie kultury. W opubli-

kowanych dotąd tekstach na temat dokonań tego filozofa nie ma odniesień do
tego obszaru jego zainteresowań badawczych. O Borowskim pisze się naj-
częściej w kontekście jego badań w zakresie teorii przedmiotu czy prakseo-
logicznych aspektów koncepcji czynu.1 Podejmował on jednak dociekania,
które sytuują się w obrębie filozofii kultury. Chociaż nie stanowiły one główne-
go nurtu w refleksji Borowskiego, to są one dobrym przykładem aplikacji
analiz ontologicznych do problematyki społecznej.

1 O różnych aspektach teorii przedmiotu i prakseologii Borowskiego pisali m. in.: J. Łukasiewicz,
Zadania i znaczenie ogólnej teorii stosunków, „Przegląd Filozoficzny”, R. 11, 1908, z. 4; Z. Zawirski,
O stosunku metafizyki do nauk. Próba wytyczenia nowych dróg filozofii teoretycznej, 1919 r., Edycja
rękopisu M. Sepioło, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003;
J. Iwanicki, Marian Borowski – filozofia całości, „Ateneum Kapłańskie”, R. 24, 1938, T. 42; T. Kotar-
biński, Zasadnicze idee prakseologii, „Przegląd Filozoficzny”, R. 41, 1938, z. 1; A. Zieleńczyk, Ma-
rian Borowski, „Przegląd Filozoficzny”, R. 41, 1938, z. 2 ; S. Zamecki, Koncepcja nauki w szkole
lwowsko-warszawskiej, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1977; J. Wo-
leński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1985; S. Borzym, Filozofia polska 1900-1950, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
Wrocław 1991; R. Jadczak, Powstanie filozofii analitycznej w Polsce. Noty bibliograficzne, Wydaw-
nictwo „Adam Marszałek”, Toruń 1995; J. Wojtysiak, Trzy koncepcje bytu/przedmiotu, „Filozofia
Nauki”, R. 5, 1997, nr 1(17); J. J. Jadacki, Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli pol-
skiej, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998 ; J. Pluta, Teoria
przedmiotów Mariana Borowskiego, Warszawa 1999 ( praca niepublikowana) ;A. Drabarek, Etyka
umiaru. Ideał człowieka i jego szczęście w poglądach filozofów ze szkoły lwowsko-warszawskiej,
Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2004; J. Pluta, Analiza pojęcia świadomości i pojęcia war-
tości Mariana Borowskiego, „Edukacja Filozoficzna”, 2005, vol. 39.
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Punktem wyjścia rozważań Borowskiego o istocie kultury jest stwierdze-
nie, że rzeczywistość kulturowa nie jest tym rodzajem obiektywności, który
można przeciwstawić zewnętrzności środowiska przyrodniczego. W artykule
z 1921 r., wyraźnie problematyzując tę kwestię, pytał „czy możemy pocią-
gnąć granicę między faktem i znaczeniem? Cała „rzeczywistość” kulturalna
to sfera znaczeń a można wątpić, czy poza tą rzeczywistością, jest nam dana
jakakolwiek inna – czysta, odhumanizowana, sama w sobie”.2 W powyższym
ujęciu istoty faktów kulturowych ujawnia się wyraźnie jego inspiracja kon-
cepcjami Floriana Znanieckiego, na którego zresztą powołuje się w tym tek-
ście.3 Borowski, akceptując stanowisko Znanieckiego w tej kwestii, podejmie
jednak próbę uchwycenia najważniejszych aspektów relacji między jednost-
kami (poszczególnymi ludźmi) a zobiektywizowaną przestrzenią kulturowe-
go sensu. Ten obiektywny składnik kultury w empirycznym doświadczeniu
jednostek jest bowiem dla niego jakimś faktem zastanym – ideą „wymaga-
jącą” interpretacji. Rezultatem takiego założenia jest dynamiczne ujęcie istoty
kultury w jej rozwoju i rozmaitych interakcjach.

Realizując to zadanie Borowski akcentował przede wszystkim historycz-
ne znaczenie początku kultury. W pracy z 1913 r. „O rozwoju życia psychicz-
nego” uznał ten moment za istotny, bo pozwalający na uchwycenie swoistej
cechy odróżniającej człowieka od zwierząt. Filozof sądzi, że w rozwoju ludz-
kiej kultury za epokę pierwszą i „początek uczłowieczenia przyjąć trzeba samo
posługiwanie się przedmiotami zewnętrznymi jako narzędziami, a więc samo
już używanie znalezionych kawałków kamieni i gałęzi do obrony, polowania,
przyrządzania pożywienia”.4 W dalszym swoim rozwoju kultura wchodzi
w okres prymitywnego obrabiania kamienia( epoka starokamienna) a następ-
nie rozwija się kolejno w epoce nowokamiennej, brązu i żelaza. Borowski nie
określa pierwszych trzech faz w rozwoju kultury w ramach czasowych. Reali-
zują się one w jakiejś przedhistorycznej rzeczywistości archaicznej. Dopiero
epoka brązu jest de facto pierwszym okresem historycznym dokonującym się
pomiędzy 4 a 2 tysiącleciem przed naszą erą. Początek epoki żelaza datuje
natomiast Borowski na połowę 2 tysiąclecia przed Chrystusem.5 Bardzo cie-

2 M. Borowski, O przedmiotach fizycznych, psychicznych, idealnych i fikcyjnych, „Przegląd
Filozoficzny”, R. 24, 1921, z. 3 i 4, s. 151.

3 Borowski akceptuje poglądy Znanieckiego na temat istoty zjawisk kulturowych z pracy pt.
„Cultural Reality”, Chicago 1919, tamże, s. 151.

4 M. Borowski, O rozwoju życia psychicznego, w : Świat i człowiek, Zeszyt IV, Wydawnictwo A.
Heflich, S. Michalski, Warszawa 1913, s. 210.

5 Tamże, s. 213.
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kawe jest ujęcie istoty ostatniego etapu w rozwoju kultury. Uczony odnosi się
do specyfiki kultury europejskiej. W jego przekonaniu od VII wieku przed
naszą erą mamy do czynienia z dynamiczną strukturą, w której zachodzą dy-
namiczne zależności pomiędzy tzw. stadium klasycznym a średniowiecznym.
Od VII wieku przed Chrystusem do końca wieku IV naszej ery kształtowało
się stadium klasyczne a potem, przez około tysiąc lat, mieliśmy do czynienia
z okresem średniowiecznym. Kolejny okres klasyczny rozpoczął się z koń-
cem XV stulecia i trwa do czasów współczesnych Borowskiemu. Abstrahując
od merytorycznej zasadności powyższych periodyzacji warto podkreślić, że
źródłem tych podziałów była specyfika składników kształtujących powyższe
stadia. „Wieki klasyczne, pisał Borowski,odznaczają się intelektualizacją,
wykończeniem formy, jasnością, ale zarazem tendencją do zasklepiania się
i unikania nowości. W średniowiecznych natomiast kultura umysłowa może
się nawet nieco cofać, na plan zaś pierwszy występuje życie emocjonalne z wła-
ściwym mu niepokojem, niezadowoleniem i dążnością do wprowadzenia
w czyn idealnych a niepraktycznych pomysłów”.6 W perspektywie tego uję-
cia religijna egzaltacja, mistyka czy Wojny Krzyżowe nie są dla filozofa tylko
jakimiś faktami kulturowymi, ale nieuchronnymi aspektami stadium średnio-
wiecznego w logice historycznego rozwoju ludzkości.7 Zbliżony sposób in-
terpretacji zastosuje Borowski do oceny pewnych składników kultury poja-
wiających się u schyłku XV wieku. Wówczas „powstaje klasyczna kultura
europejska ze swoja przewagą intelektu, obiektywizmu, matematyki”.8

Dokonana przez filozofa periodyzacja dziejów kultury nie jest tylko opi-
sem etapów jej rozwoju. Czytając pracę „O rozwoju życia psychicznego” można
odnieść wrażenie, że Borowski dokonuje wartościowania jej poszczególnych
składników. Aksjologiczny kontekst ujawnia się w szczególności w prezenta-
cji ostatniej epoki w historii kultury. Ma on zarazem dwa, zasadnicze aspekty.
Po pierwsze, filozof podkreśla poznawczą wartość stadium średniowiecznego
dodając jednak, że obydwie fazy w tym procesie dialektycznego rozwoju są
konieczne dla wzbogacenia kulturowego dziedzictwa Europejczyków.9 Naszą

6 Tamże, s. 213 i 214.
7 Borowski pisząc o stadium średniowiecznym posługuje się tez zamiennie terminem „stadium

romantyczne”, tamże, s. 219.
8 Tamże, s. 214. W tym kontekście filozof stwierdzi, że przełom XIX i XX wieku w kulturze

europejskiej to czas „zmagania się romantyzmu z pozytywizmem, powrotnej fali średniowiecznej
z falą klasyczną. Charakteryzuje nasze czasy pragmatyzm, t. j. filozofia czynu, filozofia skutecznego
i pożytecznego działania. Tego rodzaju praktyczna działalność wynika z połączenia się pierwiastka
uczuciowego z myślowym, romantyzmu z wiedzą pozytywną”, tamże, s. 215.
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sugestię Borowski potwierdza dobitnie w przekonaniu, że stadium średnio-
wieczne to okres „(...) odświeżania i wzbogacania ludzkiej psychiki u swych
źródeł, którymi są niejasne, ogólnikowe poczucia i popędy. Stamtąd otrzymu-
je umysłowość ludzka nowe impulsy i nie pozwala intelektowi zasklepić się
w samozadowoleniu i wyjałowieć wskutek oddalenia się od życia”.10 Aspekt
drugi wynika z postulowanego przez filozofa ideału rozwoju kultury, który
jest logiczną konsekwencją ewolucji dotychczasowych tendencji. Borowski
twierdził, że „(...) stadia klasyczne i romantyczne luzują się wzajemnie w co-
raz krótszych odstępach czasu. (...) Tendencją normalnego rozwoju a zarazem
ideałem jest stan, w którym stadia romantyczne i klasyczne będą następowały
po sobie bardzo szybko, bądź istniały obok siebie w różnych osobnikach tego
samego społeczeństwa, a nawet były uznawane i zarazem cenione w obrębie
psychiki jednostkowej”.11

W rozważaniach Borowskiego o rozwoju rzeczywistości kulturowej znaj-
dują się również wnioski natury bardziej ogólnej. Filozof pyta bowiem o isto-
tę procesów kształtujących tą specyficzną przestrzeń sensu, jaką jest ludzka
kultura. Metafizyczny kontekst jego pytań, problematyzujący to zagadnienie,
umożliwia zarazem określone rozstrzygnięcia. Czym jest ten wytwór ludzkiej
aktywności ? Borowski sądzi, że kultury „(...) nie stanowi bezpośrednie uży-
wanie i przekształcanie przedmiotów stosownie do swych potrzeb.(...) Dopiero
pozbawione bezpośredniego interesu studiowanie przyrody opłaciło się czło-
wiekowi sowicie, wytworzyło narzędzia i cała kulturę. Tej możności abstraho-
wania od swych uczuć, możności obiektywnego patrzenia na świat zawdzięcza
zarówno ludzkość cała, jak i pojedynczy człowiek, swój rozwój i postęp”.12 Fi-
lozof zwraca także uwagę na fakt, że kultura jest możliwa dzięki rozwojowi
mowy, która w historii dokonuje transmisji jej rozmaitych składników.13

9 Zob. tamże, s. 205.
10 Tamże, s. 214.
11 Tamże, s. 219. Borowski przewiduje jednak możliwość wystąpienia pewnych trudności w pro-

cesie realizacji idealnego stanu rozwoju kultury. Komplikacje mogą się pojawić „(...) wskutek do-
puszczenia stanu czwartego tj. kobiet do udziału w najwyższym kształceniu umysłowości. Również
nie należy zapominać o ewentualnych komplikacjach z powodu zetknięcia się bliższego z ludami Azji
i utworzenia się w przyszłości jakiejś ogólnej, światowej kultury”, tamże, s. 219.

12 Tamże, s. 204. W innym artykule Borowski stwierdzi, że „sztuka i nauka, kultura moralna i mate-
rialna wymagają (...) pewnego odstąpienia i pewnego dystansu od aktualnych interesów. Powiedzieć
można, wymagają kapitalizacji w ogólniejszym tego słowa znaczeniu. Bez poświęcania jednostek, chwil,
przyjemności, ambicyjek, niepodobna nagromadzić żadnej siły ludzkiej – czy to moralnej, czy społecz-
nej i państwowej, czy wojskowej, czy materialnej czy intelektualnej”. Zob. tenże, Kilka uwag o wzajem-
nym stosunku etyki i psychologii, „Przegląd Filozoficzny”, R. 31, 1928, z. 4, s. 381.

13 M. Borowski, O rozwoju..., s. 200 i 201.
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Rozwój kultury ma jednak swoje negatywne i pozytywne strony. Borow-
ski dostrzegał niebezpieczeństwa istniejące w idei postępu rozumianego jako
manifestacja twórczej mocy człowieka. Merytorycznej zasadności tej koncepcji
nie można uznać, jeśli uświadomimy sobie konsekwencje rozwoju material-
nego ludzkości, a więc tych składników kultury, które nazywamy cywilizacją.
Filozof uważał, że rozwój kultury i związany z nim postęp cywilizacyjny, osła-
bia działanie doboru naturalnego oraz zakłóca proces dziedziczenia cech na-
bytych.14 Jeśli można mówić o postępie w kulturze, to dokonuje się on przede
wszystkim poprzez rozwój możliwości poznawczych człowieka. Realizuje się
on jako „(...) coraz to ściślejsze rozdzielanie przedmiotów rzeczywistych od
fikcyjnych, jako oczyszczanie doświadczenia i rzeczywistości od naszych su-
biektywnych dodatków”.15 Kwestią dyskusyjną był natomiast dla niego pro-
blem istoty relacji między rozwojem kultury a ewolucją cech gatunkowych
człowieka. Borowski nie przedstawił w tej kwestii jednoznacznego stanowi-
ska chyba dlatego, że nie rozważał głębiej skali oddziaływania przyrodniczych
składników natury ludzkiej w obrębie rzeczywistości kulturowej.16

Istnieje jeszcze jeden istotny kontekst w rozważaniach filozofa o istocie
kultury. Borowski definiował to zagadnienie w powiązaniu z kształtowaną
filozofią całości. Taki sposób myślenia powodował w konsekwencji specy-
ficzne ujęcie natury związków między jednostkami a społeczeństwem. W jego
opinii, poszczególny człowiek czy wspólnota wielu osób tworząca określoną
społeczność, to przykłady rozmaitych całości. One z kolei są składnikami ogól-
nie pojętej rzeczywistości kulturowej. Można więc mówić o systemie pew-
nych względnie autonomicznych organizacji, które działają jednak według
pewnych zasad. Charakter tych powiązań ujawnia filozoficzna analiza. „Twier-
dzenie przeciwne, stwierdza Borowski, równałoby się twierdzeniu, że nie ma
melodii poza tonami poszczególnymi, nie ma zdania poza słowami je składa-
jącymi, nie ma organizmu fizycznego poza poszczególnymi atomami. Strona

14 Filozof pisze, że rozwój cywilizacyjny powoduje utrzymywanie przy życiu jednostek pod każdym
względem małowartościowych. „Także inny czynnik rozwoju – dziedziczność cech nabytych - działa
mniej intensywnie niż w stanie pierwotnym rodzaju ludzkiego, ponieważ kultura, znosząc granice po-
między małymi gromadami ludzi, zacierając także podziały na ściśle ograniczone cechy i kasty, powo-
duje krzyżowanie się osobników najrozmaitszych, tak, że trudno obecnie o warunki naturalnej hodowli
pewnych specjalnych cech przez przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie”, tamże, s. 217.

15 M. Borowski, O przedmiotach..., s. 156.
16 Problem ten opisywał następująco : „Nie jest (...) całkiem jasne, czy obecne skomplikowane

warunki życia, w których znajduje się człowiek cywilizowany, spowodowały i wymogły wyższy roz-
wój życia psychicznego, czy, na odwrót, rodzaj funkcji psychicznych doprowadził do skomplikowa-
nia warunków życia”. Zob. M. Borowski, O rozwoju..., s. 169.
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psychiczna nie stanowi wyjątku, chyba, że będziemy ją traktować jako nale-
żącą do innego świata”.17 Konkluzja filozofa nie pozostawia cienia wątpliwo-
ści czym jest dla niego ludzka kultura. To skomplikowany splot całości o róż-
nym poziomie organizacji i zależnościach, które w teoretycznych analizach są
przedmiotem postulowanej filozofii całości.

Rozważania Borowskiego na temat istoty kultury wpisują się więc w szer-
szy kontekst interpretacyjny. W ramach niniejszego, krótkiego tekstu nie można
przedstawić rozmaitych odniesień, w których funkcjonuje jego filozofia kul-
tury. Ich obecność warunkuje jednak możliwość ujęcia jego refleksji społecz-
nej w obszarze dyskusji na temat ontycznych uwarunkowań kultury i przyro-
dy – w obszarze tych sporów, które definiowały zakres zainteresowań badaw-
czych humanistyki europejskiej w pierwszych dekadach XX wieku. Pytając
o najważniejsze stanowiska teoretyczne w tej kwestii warto pamiętać o nieba-
nalnych koncepcjach Borowskiego.

17 M. Borowski, Kilka uwag..., s. 383. W tym kontekście filozof stwierdza, że „przesądem jest
spotykana często wiara w samodzielność i niezawisłość jednostki. Nie ma ludzi poza społeczeństwem
ludzkim i głębsza analiza (...) wykazuje, że „ja” każdego z nas nie kończy się na granicy naszej skóry,
ale tysiącem węzłów łączy się z rodziną, społecznością, ojczyzną, ludzkością. Są nawet chwile, gdy
odczuwamy nasze ciaśniejsze „ja” i nasz cielesny organizm jedynie jako powolne narzędzie, którym
posługuje się jakaś idea, Bóg, miłość ojczyzny, geniusz gatunku”, tamże, s. 372.
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Peter Mlynarčík

Myšlienky Josefa Tvrdého1 o spoločnosti a humanite

Kľúčové slová: Josef Tvrdý, humanitná morálka, spoločenské hodnoty, demokracia

Devätnásteho septembra 2007 uplynulo 130 rokov od narodenia
Josefa Tvrdého, českého filozofa, ktorý väčšiu časť svojej
akademickej dráhy pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity

Komenského v Bratislave (1927 – 1938). Považoval sa za nasledovníka T. G.
Masaryka, u ktorého študoval filozofiu v Prahe. Nebránil sa, keď ho zaraďovali
medzi pozitivisticky zmýšľajúcich filozofov.

Tvrdý pôsobil v období, keď sa nad Európou čoraz jasnejšie ukazovala
hrozba svetovej vojny - ako dôsledok totalitných politických systémov v Ne-
mecku a Rusku. Reagoval na to s prezieravosťou filozofa. Nielen upozorňoval
na nebezpečenstvá, ale sa tiež angažoval za presadzovanie myšlienok humani-
zmu v spoločnosti, na čo doplatil svojím životom. Zomrel predčasne v kon-
centračnom tábore Mathausen ako politický väzeň. Šiesteho marca 1938 si
zapísal do denníka: „Dnes mi stále cosi říká, že bych měl napsat takovou bibli
humanity, v níž bych náležitě osvětlil historii, původ její, a konečně její pro-
blematiku a nutnost aplikace v dnešní kultuře. Byla by to skutečně práce v du-
chu Masarykově“2. V atmosfére, v ktorej bola čoraz viac ohrozovaná demo-
kracia a dôstojnosť človeka, si uvedomoval potrebu obhajovať a vysvetľovať
bez vášní a propagandy hodnotu humanitných princípov.

Ďalším dôvodom, pre ktorý obraciame našu pozornosť na Tvrdého, je jeho
priekopnícka angažovanosť na poli spolupráce medzi slovanskými filozofmi.

1 Jozef Tvrdý, český filozof, ktorý žil v rokoch 1877 – 1942.
2 Tvrdý, J.: Z prozatímních stručných poznámek. Archiv MU. Brno, E.j.1, č. 19.
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Napísal práce informujúce o stave filozofie v Poľsku a nezanedbateľnou je aj
jeho spolupráca s krakovským filozofom Joachimom Metallmanom3.

V tomto príspevku by som chcel prezentovať niekoľko podnetných myšlie-
nok Josefa Tvrdého o spoločnosti postavenej na humanistických základoch.
Predtým však naznačím jeho prístup k samotnej filozofii, lebo od toho sa odvíja
aj smerovanie jeho etického a politického myslenia.

Definíciu filozofie v podaní J. Tvrdého by sme mohli sformulovať takto:
Filozofia je samostatný kultúrny útvar, ktorý vzniká ako snaha o kritický, jed-
notný, svetový a životný názor celkovou osobnou syntézou človeka4. Teda
filozofia sa úplne nestotožňuje ani s vedou, ani s inými kultúrnymi javmi, ale
tvorí „samostatný kultúrny útvar“, do ktorého sa sústreďuje kultúrny život
človeka a ktorý prináša samostatné poznanie5. Filozofia však používa vedecké
metódy: kritika vo filozofii sa oproti vedám, kde analyzuje objekty, obracia
k subjektu a znamená uvedomovanie si prostriedkov a možností nášho pozna-
nia6. Okrem toho má filozofia napomáhať, aby si človek vytvoril jednotný
názor na svet a život7. Tým získa celkovú filozofickú syntézu, ktorá je na
vyššom stupni, oproti jednoduchému súhrnu poznatkov jednotlivých oblastí
kultúry. Filozofia má tak viesť k praxi: „Hlavnou filozofickou otázkou nie je,
čo je svet, ale rozhodne je hlavnou otázkou: Čo máme robiť? Ideály mravné sú
naším najvyšším cieľom filozofickým“8.

Humanitná morálka

Pozastavme sa teraz nad niektorými myšlienkami Josefa Tvrdého o humanite
a demokracii ako najvyššej forme humanitnej spoločnosti. Budem čerpať hlavne
z jeho spisu Nová filosofie (1932) a nedokončenej práce Humanita a její problémy.

3 Metallman napísal recenzie Tvrdého práce Soudobá filosofie polská, nekrológu W. M. Kozłowski
a učebnice Logika. Tvrdý zas preložil Metallmanovu prácu Elementy příčinného determinismu
a uverejnil ju v časopise Ruch filosofický.

4 Por. Mlynarčík. P.: Filozofia a veda v diele Josefa Tvrdého. Dizertačná práca. Krakov 2005, s. 88.
5 „Jakožto snaha o vytvoření světového a životního názoru není ani vědou ani uměním, ani

náboženstvím, ani životní praxí, ale je soustředěním veškerého kulturního života v člověku jako celku,
z něhož druhé složky vyplývají, má nutně vztahy ke všem oněm kulturním složkám, tedy i k umění,
i k náboženství i k životní praxi, zvláště pak k oné složce, která je tak charakteristická pro moderní
dobu, k vědě“. In: Úvod do filosofie. Komenium. Brno 1947, s. 13.

6 Por. Tvrdý, J.: Problém skutečnosti u Davida Huma a jeho význam v dějinách filosofie. Filosofická
fakulta. Brno 1925, s. 85 – 86.

7 Por. Úvod, s. 9 – 10.
8 Tvrdý, J.: Filozofia a ľudské poznanie. Štátne nakladateľstvo. Praha – Bratislava 1926, s. 35.
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Tvrdý už od svojich prvých publikácií vidí najvyšší etický ideál v humanite.
Vo Filosofii náboženství (1921) túto myšlienku vyjadruje ako „náboženstvo
humanity“ – religiozitu založenú na etike všeľudských hodnôt9. Naplno chcel
myšlienku humanity obhájiť v spomínanej nedokončenej práci o humanite.
Náš autor rozlišuje medzi humanitou a humanizmom. V súlade so starorímskym
filozofom Gelliom10 humanitu stotožňuje s gréckym pojmom „filantropia“ –
sociálnym ideálom vyjadrujúcim všeobecnú dobročinnosť. Humanizmus oproti
tomu zodpovedá výrazu „paideia“, čo znamená vzdelanie a výcvik smerujúci
k mravnému zdokonaľovaniu človeka11.

Grécko – rímsky starovek prispel nielen k jazykovému vymedzeniu pojmu
humanity, ale aj uplatňoval postoje vedúce k všeobecnej pravdivosti filozo-
fických tvrdení. Takéto zameranie nesleduje spoločensko–ideologické záuj-
my, ale hľadá iba logické zdôvodnenie. Zmysel pre hľadanie objektívnej pra-
vdy a jej hodnotenie je - podľa Tvrdého – nutnou zložkou humanity, pretože
vedie k čo najširšiemu chápaniu ľudskej spoločnosti. Podobne sa to deje aj pri
prehlbovaní pojmov láska a spravodlivosť.

Objektívna pravda vplýva aj na individuálnu morálku. Vedie ku skúmaniu
dôvodov pravdy aj k ich kritickému hodnoteniu. Preto nutnou podmienkou pre
existenciu skutočnej humanity je individuálna sloboda12. Je to zmysel pre realitu,
ktorý chráni pred láskou k akémusi abstraktnému cieľu ľudstva, bez vplyvu na
konkrétneho jedinca. Filozofický realizmus vonkajšieho sveta je podľa Tvrdého
jediným základom, na ktorom je možné stavať filozofickú spoluprácu. Pretože
takto sa dá vyhnúť subjektívnemu hodnoteniu, ktoré vedie k nedorozumeniam13.

S realistickým filozofickým postojom súvisí aj Tvrdého myšlienka emer-
gentného vývoja pri tvorbe hodnôt14. Psychologické hľadisko naznačuje, že
na vzniku etickej hodnoty sa zúčastňujú rôzne vrstvy osobnosti človeka: životné
tendencie, religióznosť, osobné presvedčenia a iné. V rozhodovacom - „emer-
gentnom“ procese potom človek dospieva k istej obsahovo novej hodnote na

9 Por. Tvrdý, J.: Filosofie náboženství. J. Kajš. Brno 1921, s. 128.
10 Aulus Gellius – rímsky filozof, napísal prácu o gréckom myslení Noctes Atticae (150 n. l.).
11 Por. Tvrdý, J.: Humanita a její problémy. In: Gabriel, J.: Filozofie Josefa Tvrdého. K dějinám české

filozofie mezi dvěma světovými válkami. Universita Jana Evangelisty Purkyně. Brno 1982, s. 142.
12 Por. Humanita, s. 158.
13 Por. Tvrdý J.: Nová filosofie. Analysa dnešní filosofické situace. Vyd. Volné myšlenky. Praha

1932, s. 35, 72.
14 Samotný pojem emergencia Tvrdý opisuje takto: „Jméno emergentní (nově se vynořující) pochází

odtud, že při vývoji vznikají na každém novém stupni nové vlastnosti, kterými se liší jevy, jež dosáhly
vyššího stupně vývoje od elementů analysou objevených, které je skládají a které náležejí nižšímu
stupni vývojovému. Tyto vlastnosti nejsou tedy jen pouhou resultantou (výslednicí) složek, nýbrž jsou
něčím zcela novým, jakoby se náhle vynořovaly (emergere)“. In: Nová filosofie, s. 100.
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vyššom stupni svojho morálneho vedomia. Táto hodnota nie je iba jednodu-
chou syntézou mravných postojov, ale čímsi novým, čím človek prekračuje
(transcenduje) samého seba. Nejde tu teda o jednoduché podrobenie sa in-
divídua mravnému príkazu – o legalizmus (v kantovskom zmysle), ale o auto-
nómne a slobodné rozhodnutie15.

Rozpory medzi jednotlivými morálnymi tendenciami (napr. rozpor lásky
a spravodlivosti) rieši Tvrdý racionalizáciou mravných hodnôt, ktorá vedie k
ich zovšeobecneniu. Napríklad pri uvažovaní nad dôsledkami imperatívu lásky
- nesúďte a nebudete súdení – racionalizácia na jednej strane chránila pred
jeho zneužívaním v súdnictve (pred rozhodnutiami na základe citov, bez do-
statočného ohľadu na skutočnú vinu páchateľa), ale na druhej strane viedla
k odstráneniu mučenia a trestu smrti16.

Keď pomocou racionalizácie mravných hodnôt vytvárame ich objektívnu
stupnicu, prichádzame k tomu, že na najvyššom stupni stojí tzv. humanitná
morálka, ktorá v sebe zahŕňa mravné hodnoty celého ľudstva, a tým sa obra-
cia k človeku logicky z hľadiska najširšieho významu tohto pojmu. V praktic-
kom živote sa však človek pohybuje v okruhoch morálky konkrétnych skupín,
do ktorých patrí (rodina, národ, štát, atď.) Keď potom riešime situácie rozporu
medzi humanitnou morálkou a týmito parciálnymi morálkami, ako najvyššie
kritérium sa ukazuje hľadanie objektívnej pravdy17.

Mravnú zodpovednosť za konkrétne činy nesie podľa Tvrdého mravný
charakter jednotlivca. On určuje, ako sa človek orientuje medzi jednotlivými
ideálmi a vytvára si z nich osobnú syntézu. Preto je potrebné človeka posu-
dzovať nielen podľa jednotlivých morálnych skutkov, ale podľa mravného
charakteru, ktorý sa potom javí ako najvyššia etická hodnota18.

Tvorba spoločenských hodnôt

Tvrdého názory na spoločnosť vychádzajú z jeho etiky. Spoločnosť vytvárajú
jednotlivci – indivíduá – a jej vývoj závisí od ich konania. Na základe bližšieho či

15 Por. Nová filosofie, s. 141, 143.
16 Por. Nová filosofie, s. 149. Proces racionalizácie hodnôt zapadá do Tvrdého štrukturálno-

deterministického chápania poznania, pričom rozhodujúcu úlohu pri objektivizácii hodnôt zohráva
ich verifikácia. Tá prebieha v procese reflexie nad morálnym konaním človeka. Por. Tvrdý, J.: Logika.
Melantrich. Praha 1937, s. 216 – 217.

17 Por. Nová filosofie, s. 158 – 159. Objektívna pravda vyžaduje posúdenie dôsledkov činu v čo
najširšom kontexte vzťahov.

18 Por. Nová filosofie, s. 163 – 165. Zástancom individuálnej etiky bol aj Masaryk, ktorý etické
základy hľadal v osobnosti, charaktere jednotlivca - por. Masaryk, T. G.: Ideál humanitní, Praha, s. 31.
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vzdialenejšieho styku s druhými ľuďmi vzniká v indivíduu emergentným vývo-
jom nový duševný stav (sui generis) spoločenského rázu, ktorého následkom je
nové konanie, ako výsledok určitého stupňa spoločenskej organizácie19.

Vývoj ľudstva vidí Tvrdý v postupnom oslabovaní spoločenskej moci
a náraste individuálnej morálky, ktorá podporuje osobnú tvorivosť jednotli-
vca v prospech celku. To ho vedie k presvedčeniu, že ľudstvo prirodzene sme-
ruje k demokratickému usporiadaniu spoločnosti, a preto demokraciu považuje
za najvyšší mravný cieľ ľudstva. Nutnou podmienkou demokracie je kultúrny
individualizmus a rozšírenie autonómnej morálky v spoločnosti20.

Demokracia na druhej strane poskytuje ideálne možnosti, ako sa môže in-
divíduum presadiť v spoločnosti. Na základe toho potom Tvrdý kritizuje spo-
ločenské usporiadanie v komunistickom Rusku, kde sa pri rozhodovaní dostávajú
k slovu iba jednotlivci (Stalin), či celé vybrané kasty (komunisti) obyvateľov21.

Tu upozorňuje, že násilné režimy sú v svojej podstate labilné. Tým, že mu-
sia mať príliš silné obranné prostriedky (vojsko, políciu), vzniká nebezpečen-
stvo, že opozičné mocenské skupiny strhnú pomocou nich moc na svoju stranu.
Inou nevýhodou diktatúr je efekt vzbudzovania negatívnych citov u občanov -
ako výsledok potlačovania ich osobnej slobody - podľa psychologického záko-
na kontrastu. Tieto city však ostávajú latentnými, kým sa neuvoľní diktatúra.
Ako príklad uvádza komunistický puč v Maďarsku pred 2. svetovou vojnou22.

Cieľom človeka je individuálna tvorivosť v prospech iných, ktorú by mu
mala spoločnosť umožniť. Tomuto cieľu by mala byť podriadená aj sloboda
v demokracii. Preto je legitímne, aby sa spoločnosť bránila voči každej korup-
cii, demagógii a všetkému, čo prekáža jej prirodzenému vývoju. Na druhej stra-
ne demokracia má podporovať sociálny pokrok. Ináč sa nezbaví tendencií, ktoré
znechucujú ľudí, čím im bránia v slobodnej tvorivosti v prospech celku23.

19 Tento spoločenský postoj človeka Tvrdý opisuje takto: „Emergentní vývoj neznamená tedy, že
by ve společnosti vznikly nějaké mytické entity nemající reálního podkladu, nýbrž že vzniká v individuu
nový duševní stav sui generis, rázu společenského, mající za následek nové jednání, kterého nelze
vysvětliti jen životem individua a jeho individuálními snahami, nýbrž jako nutné podmínky má určitý
stupeň organizace společenské a bližší, nebo vzdálenější styk s druhými individui téhož společenského
svazku.“ In: Nová filosofie, s. 166.

20 Por. Nová filosofie, s. 171. Podobné myšlienky o vyústení humanitnej morálky do demokracie
nachádzame aj u T. G. Masaryka v práci Demokratism v politice (18XX). Autonómna morálka
charakterizuje novodobé pohľady na demokraciu. Por. napr. Böckenförde, E..W.; Wolność-państwo-
kościół. Znak. Kraków 1994, s. 27.

21 Por. Nová filosofie, s. 179, 183. Tvrdý tu vyjadruje triezvejšie hodnotenie situácie v Rusku po
revolúcii než Masaryk, ktorý za určitých podmienok bol stúpencom politickej revolúcie. Por. Masaryk,
T. G.: Rusko a Evropa. Praha 1913, s. 636.

22 Por. Nová filosofie, s. 184 – 185.
23 Por. Nová filosofie, s. 186 – 187
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Pokiaľ ide o právny poriadok v demokracii, Tvrdý vyzdvihuje pomerný
volebný systém oproti väčšinovému. Toto usporiadanie lepšie odráža názo-
rovú rôznorodosť občanov a zabezpečuje tiež účasť na rozhodovaní v štáte aj
malým politickým skupinám24. Aby sa vyhlo presadzovaniu demagogickej
moci jednotlivca cez politické strany, Tvrdý navrhuje nútené zavedenie de-
mokracie do strán a jej kontrolu štátom. Je presvedčený, že nútené všeobecné
hlasovanie o každom kandidátovi v danej strane zabezpečí, aby stranu zastu-
povali ľudia, ktorí sú schopní a majú podporu širokých vrstiev obyvateľov25.

Pravá demokracia podľa nášho autora umožňuje všetky možné druhy au-
tonómie. Tým odmieta prílišnú centralizáciu. Autonómia tu znamená samo-
statnosť v rozhodovaní pod dozorom štátu – ako príklad uvádza Švajčiarsko
a USA. Tento princíp vyplýva z autonómnych základov etiky, na ktorých je
postavená. Nejde tu iba o právne usporiadanie spoločnosti, ale hlavne o jej
mravné zmýšľanie. Konštatuje však, že autonómne zmýšľanie je výsledkom
dlhodobého používania demokratických foriem v danej spoločnosti. Tvrdý ako
príklad uvádza a kritizuje ťažkopádnosť riadenia a prílišnú byrokraciu, ktorá
sa pri prílišnej centralizácii presadzovala v Československej republike26.

Záver

Tvrdý nestihol spracovať svoje myšlienky o humanite a spoločnosti do ucele-
nej práce – stihol z nej napísať iba úvodnú časť. Tak ostali roztratené po fragmen-
toch v článkoch a monografiách. Zapadajú však integrálne do jeho myšlienkovej
sústavy odrážajúcej realitu s celým bohatstvom jej plurality. Pomocou kritiky a otvo-
renosti na všeľudské hodnoty sa snažil nájsť cestu od subjektívnych hodnôt
(vedúcich k nedorozumeniam) k objektívnym hodnotám. Názory Josefa Tvrdého
na spoločnosť vychádzajú z Masarykových myšlienok, ktoré ďalej rozvíjal v kon-
texte súvekej spoločenskej situácie v Československu a Európe. J. Tvrdého môžeme
zaradiť medzi autorov, ktorí svojou tvorivosťou podporovali rozvoj novodobej
demokracie a jej základné princípy založené na predpoklade, že človek je vo svo-
jej prirodzenosti dobrý a súčasne schopný harmonizovať individuálne záujmy do
konsenzu, ktorý prispieva k všeobecnému rozvoju ľudstva27.

24 Por. Nová filosofie, s. 189.
25 Por. Nová filosofie, s. 190.
26 Por. Nová filosofie, s. 191 – 193. Masaryk obhajoval byrokraciu ako technickú nutnosť na

zabezpečenie chodu štátu. Por. Demokracie v politice, s. 6 – 7. Zdá sa, že v Tvrdého očiach prekračovala
mieru únosnosti.

27 O základných princípoch novodobej demokracie por. Böckenförde, E.,W.: Wolność-państwo-
kościół. Znak. Kraków 1994, s. 27.
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Sebachápanie a sebarealizácia
(Na margo úvah S. Štúra a L. Hanusa)
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Ľudskú existenciu je treba chápať – ako to tvrdil známy katolícky
teológ Romano Guardini – z „mnoha hledísk a už k její samotné
podstatě patří, že pod žádným zorným uhlem ji nelze charakterizo-

vat zcela vyčerpávajícím spůsobem.“1 Každý z nás osobitým a originálnym
spôsobom reaguje na množstvo podnetov, impulzov subjektívneho či ob-
jektívneho charakteru. Počas svojho biodromálneho vývinu podliehame
zmenám, musíme sa vyrovnávať „so širokým spektrom situácií psychickej záťaže“,
ktoré „od narodenia po smrť tvoria míľniky na životnej ceste každého z nás
a súčasne sú tým najprirodzenejším materiálom, ktorý máme k dispozícii.“2

„Prechádzame“ rôznymi životnými peripetiami, jedinečnými, neopakovateľnými.
Spätne, vo svojich spomienkach sa vraciame najmä k istým medzníkom, ktoré
v našom živote zohrávali dôležitú úlohu. Sú to naše/moje míľniky a či križovatky,
sú to naše/moje „malé dejiny“, ako to výstižne pomenoval Milan Šimečka. „To,
co nás spojuje přes propast času, jsou malé dějiny lidského života, vymezené na-
rozením a smrtí. Vždyť i v nich dochází k převratným historickým událostem,
zápasům, agresím a převratům, obětěm a zradám, vítězstvím a porážkám, vesměs
dějinám, které se tak velkolepě vyjímají v dějepisných knihách.“3 Každý jeden
z nás však žije vo „veľkých dejinách“. Napriek častej a dodajme aj pochopiteľnej

1 Guardini. R.: Životní období. Zvon: Praha 1997, s. 9.
2 Bratská, M.: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Práca: Bratislava

2001, s. 257.
3 Šimečka, M.: Kruhová obrana. Archa: Bratislava 1992, s. 6.
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averzii k tomu, aby sme sa zúčastňovali aktívne diania okolo nás, nie je možné
tomu uniknúť. Nik z nás sa pred „veľkými dejinami“ neschová. „Každému
člověku se však někdy přihodí, že se najednou rozestoupí zdi jeho nejbližší sku-
tečnosti a v mezeře se objeví propastnost společného lidského osudu.“4 Nie inak
tomu bolo aj v prípade životných osudov dvoch významných slovenských osob-
ností 20. storočia – filozofa Svätopluka Štúra (1901-1981)5 a katolíckeho teo-
lóga a filozofa Ladislava Hanusa (1907-1994)6, autorov početných monogra-
fií i štúdií, v centre ktorých stojí človek. Človek v kontexte „malých“ aj „veľkých“
dejín. Myslím, že nenájdeme vhodnejších interpretátorov čias „nedávno mi-
nulých“, na podklade životných osudov ktorých by sa dala doslova plasticky
zobraziť realita 20. storočia v slovenskom kontexte. So všetkými vzostupmi aj
s pádmi. S odozvami a reakciami na kataklizmatické udalosti minulého storočia
a najmä na „dve potenciálne podoby modernej demokracie, ktoré náhle vybúšili
z rovnakých dejín“7, ako to tvrdil François Furet – a to fašizmus a komunizmus.

Na podklade niekoľkých úvah z tvorby Štúra a Hanusa sa pokúsim ilustro-
vať ich prieniky do „tempa doby“, v ktorej žili a ktorá nesporne ovplyvnila aj
naše myslenie. Cez prizmu ich pokusov a snáh o pochopenie postavenia člo-
veka, jeho „malých dejín“, jeho osobitého uhla pohľadu v kontexte vymedze-
nia sa voči impulzom „veľkých dejín“ poukážem na ich špecifické názory,
ktoré v istých aspektoch nestrácajú nič na aktuálnosti, aj keď mnohé z nich sú
z dnešného pohľadu zastaralé, tendenčné a jednostranné.

Obaja autori sa vo svojej tvorbe vyrovnávali s množstvom diametrálne
odlišných situácií, z ktorých sa skladá ľudský život. Práve v nich sa rozhoduje
o „bytí a nebytí, o hmotnom i duchovnom osude dlhej budúcnosti, o osude
jednotlivca...“8 Obom profesorom život postavil do cesty prekážky, ktoré mali
vplyv na ich postavenie, profesijné uplatnenie.

4 Šimečka, M.: Kruhová obrana. Archa: Bratislava 1992, s. 38.
5  Svätopluk Štúr študoval v rokoch 1919 – 1920 estetiku na FF KU v Prahe, v rokoch 1932 – 1936

pokračoval štúdiom filozofie na FF UK v Bratislave. Po skončení II. svetovej vojny pôsobil ako do-
cent na FF UK, od 1946 ako profesor do roku 1950. V krátkom období rokov 1968 – 1970 sa vrátil na
FF UK. K najvýznamnejším monografiám autora patria práce: Rozprava o živote (1946), Nemecká
vôľa k moci (1967), Zmysel slovenského obrodenia (1948), Marxisticko-leninská vôľa k moci (1991)
a Zápasy a scestia moderného človeka (1998).

6 Ladislav Hanus študoval v Spišskej Kapitule a v Innsbrucku, za kňaza bol vysvätený v roku
1932. V roku 1938 sa stal profesorom morálky na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule.
V roku 1951 bol odsúdený na 15 rokov za vlastizradu. V roku 1968 sa stal kňazom v Kvačanoch,
neskôr v Hybiach. Najdôležitejšie monografie autora: Rozhľadenie (1943), Všeobecné kresťanstvo
(1944), Rozprava o kultúrnosti (1992), Romano Guardini, mysliteľ a pedagóg storočia (1994), O kultúre
a kultúrnosti (2003), Spomienky svedka storočia (2007).

7 Furet,  F. – Nolte, E.: Fašizmus a komunizmus. Agora: Bratislava 2001, s. 38.
8 Hanus, L.: O kultúre a kultúrnosti. Lúč: Bratislava 2003, s. 23.
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Svätopluk Štúr – prvý profesor systematickej filozofie na FF UK v Brati-
slave rozvíjal vo svojej tvorbe myšlienku harmonickosti a rovnováhy „skla-
dobných“ zložiek života. V duchu tvorby T. G. Masaryka a jeho kritického
realizmu, B. Croceho interpretovania duchovných foriem, skladobnej filozo-
fie J. L. Fischera, ako aj množstva podnetov z tvorby iných súdobých autorov,
prezentoval od počiatku úvahy o duchovnom dianí doby. Život je podľa neho
vo svojej totalite nezachytiteľný, nereprodukovateľný. Práve v tejto jedinečnosti
spočíva výnimočnosť každého okamihu nášho života, ponúkajúca nové možno-
sti a smerovania. Štúr, na prahu svojich tridsiatych rokov písal: „Stojíme nad
večnými križovatkami ciest uvedomujúc si, čo nás delí i čo nás spojuje...Je
tragický pocit života! Pod nami hučia hlbiny srázu a až vystúpime k vrcholu –
objavia sa nám nové horizonty, o ktorých sme doposiaľ netušili.“9 Jeho slová
myslím vhodne doplnia myšlienky Zlatice Plašienkovej, ktorá upozorňuje na
fakt, že „hlboký ambivalentný vzťah človeka k sebe, k ľuďom i k akejkoľvek
skutočnosti je v samom základe nášho jestvovania, len raz vystupujú zjavnejšie
do popredia jeho „temné“, inokedy „svetlé“ stránky.“10 Spoznať ich silu a po-
tencie si vyžaduje – ako by to potvrdil Štúr – dostatočne pochopiť najzáklad-
nejšie hodnoty nášho života, ktoré nám unikajú. Nemalú úlohu pri tomto poznáva-
com procese musí zohrávať okrem iného aj kritická reflexia dobového filozo-
fického diania a to v celom rozsahu, vrátane aplikovania súdobých napr. antro-
pologických, rôznych spoločenskovedných a tiež prírodovedne orientovaných
výskumov, ktorých výsledky musia efektívne spĺňať požadované optimálne
kritériá, kladené na podporu „najvyšších kultúrnych hodnôt“ – ako to tvrdil Štúr.

Štúr permanentne a dôsledne burcoval proti izolovanosti človeka od oko-
litého sveta, ostro a nekompromisne vystupoval proti porušeniu zákonitej výsta-
vby životnej štruktúry. Celý náš život „má svoj zákonitý rast a poriadok a tvorí
i pri všetkej rozmanitosti vyššiu jednotu nášho ľudského poslania; vrství sa
zdola, od hmoty, a diferencuje sa do náhodilých, veľmi zložitých a od-
stupňovaných vitálnych i duchovných funkcií.“11

Človek, jednotlivec sa podľa Štúra „upína“ k životnému celku, „nadosob-
ne“ sa približuje k životu. Pokúša sa hľadať „zákonitú hierarchiu života“,
„hľadať jeho stratenú plodnosť a naznačiť poriadok, v ktorom by život mohol
znovu všestranne a zdarne prospievať“12. Moderná Európa posledných dvoch
storočí sa podľa Štúra doslova „otriasala“ poruchami celkovej životnej výstavby.

9  Štúr, S.: Horská sonáta. In: Prúdy r. XIII., 1929, č. 7.- 8., s. 443.
10 Plašienková,  Z. – Kulisz, J.: Na ceste s Teilhardom de Chardin. Dobrá kniha: Trnava 2004, s. 21.
11 Štúr, S.: Zápasy a scestia moderného človeka. Veda: Bratislava 1998, s. 49.
12 Štúr, S.: Rozprava o živote. In: Spisy FF SU v Bratislave 1946, s. 14.
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Narušením „nerozpojiteľnej korelácie subjektu a objektu, hmotného aj duchovného,
konkrétneho aj univerzálneho, zvláštneho aj všeobecného, časového aj
nadčasového, utilitaristického aj etického, národného i všeľudského ...“13 – spôso-
bovala vážne trhliny vo vývine dejín ľudstva. Akékoľvek násilné a umelé
rozpájanie „nerozpojiteľného, každá hypertrofia jednej zložky na úkor živého
celku znamená chorobný stav“14, ktorý sme v Európe pociťovali v uplynulých
storočiach. Štúr zastával názor, že sa táto „choroba“ nesporne priamo alebo
nepriamo dotkla každej spoločnosti, každého národa a aj konkrétneho jedno-
tlivca. Aj keď sú podľa Štúra jasne vymedzené hranice a zlomkovitosť nášho
individuálneho života, našou nedocenenou devízou je, že ich smieme prekročiť,
smieme sa k niečomu, čo je pre nás dôležité upnúť. Súhlasne s Crocem Štúr
pripúšťal: „V svojom detstve nosíme v sebe početné pomyselné bytosti, ktoré
hynú jedna po druhej. V starobe sme obklopení zástupom postáv, ktorými sme
mohli byť, sme obklopení svojimi mŕtvo narodenými možnosťami.“15

Život, podľa Štúra, je zázračné dobrodružstvo ľudského ducha a zároveň
celého sveta. V prelomovom období rokov 1968/69 potvrdil fakt, ktorý v jeho
tvorbe „rezonoval“ už dávnejšie: „Dejiny Európy by sa neboli ešte v našom
storočí uberali takou krvavou cestou, keby nebolo ostalo toľko obmedzenosti
a krutosti v nás samých.“16 Napriek odstupu 40-tich rokov táto myšlienka
ostáva, žiaľ, nadčasová.

Jedinou cestou, ktorá sa nám podľa Štúra reálne ponúka, je „liečiť
a naprávať“, čo je hlavnou úlohou aj filozofie, doplnenej o poznatky ostatných
vied. Štúr, napriek životným skúsenostiam, ktoré ho pretendovali skôr do po-
doby pesimistu – zastával názor, že vždy musia existovať dôvody na optimi-
zmus. „Každý z nás bol postavený do určitej historickej situácie a musí sa
s jej problémami vyrovnávať.“17 Leszek Kołakowski jeho slová „potvrdzuje“:
„Kdyby náš život nebyl do značné míry vydán na milost a nemilost nepředvi-
datelným náhodám, byl by velice nudný, třebaže je pravdou, že náhoda velice
často pracuje proti nám, a ne v náš prospěch, a přináší mnoha neštěstí.“18 Ko-
riguje to naše snahy a túžby, obmedzuje sebarealizáciu, stavia nás často do
polohy „mechanického kolieska v zmechanizovanom svete“ (S. Štúr).

13 Štúr, S.: Zápasy a scestia moderného človeka. Veda: Bratislava 1998, s. 239.
14 Štúr, S.: Zápasy a scestia moderného človeka. Veda: Bratislava 1998, s. 239.
15 Štúr, S.: Rozprava o živote. In: Spisy FF SU v Bratislave 1946, s. 32.
16 Repka, P.: Meditácia s filozofom. In: Mladá tvorba, r. XIV., 1969, č. 3, s. 45.
17 Repka, P.: Meditácia s filozofom. In: Mladá tvorba, r. XIV., 1969, č. 3, s. 44.
18 Kołakowski, L.: Malé úvahy o velkých věcech. Academia: Praha 2004, s. 14 – 15.
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Človek/ľudstvo stojí na rázcestí. Hrozbu ich sebazničenia je možné preko-
nať, a to „veľmi namáhavým, postupným a dlhým vyrovnávacím obrodným
procesom“19. Hlavnou úlohou doby, píše Štúr, musí byť záchrana človeka –
„všestranne rozvinutého“. Ľudský život spočíva vo vyrovnávaní človeka so
sebou, s ostatnými, ako aj s celým okolitým svetom. Jedná sa tu (čo naj-
stručnejšie povedané) o vzťah medzi subjektom a objektom, pričom je dôležité,
aby subjekt dokázal vplyvy okolitého sveta samostatne tvorivo spracovať
a v konečnom efekte sa vyhnúť dvom extrémnym polohám, protichodným
výkyvom, v ktorých sa európske ľudstvo v posledným dvoch storočiach
nachádzalo. Na jednej strane sa glorifikoval subjekt, na strane druhej bol vyz-
dvihovaný objekt. Dochádzalo k dezinterpretáciám postavenia človeka. Hla-
vnou úlohou smerom do budúcnosti jednoznačne podľa Štúra ostáva zbaviť sa
týchto jednostranností, „scestí“, poblúdení.

Štúr bol predstaviteľom kriticko-realistickej a humanisticko-antropologic-
kej línie, pokúšal sa z tohto uhla pohľadu spracovávať problémy rezonujúce
s konkrétnou situáciou európskeho človeka a národov. Burcoval pred stavom,
v ktorom sa ocitla „ochromená a apatická“ Európa. Sledoval zostup európske-
ho ducha „k materializmu a naturalizmu“, všímal si „pokles človeka od
najvyšších duchovných hodnôt až k sféram prevažne zmyslovým a pudovým,
materiálnym a mocenským, ktoré ho strhávajú až k živočíšne bezútešnému
naturalizmu a determinizmu a napokon k nihilizmu...“20 Snažil sa postihnúť
podstatu dvoch systémov, s ktorými „bojoval“: fašizmu a komunizmu.

Ladislav Hanus – kňaz, filozof, teoretik kultúry a zakladateľ antropolo-
gického smerovania v slovenskom prostredí (ktorého meno je v súčasnosti
zaradené do kalendára kultúrnych výročí UNESCO na roky 2006-2007), pa-
tril nesporne medzi kľúčové postavy 20. storočia na Slovensku. Jednoznačne
patril medzi najvýznamnejších filozofov kultúry. K jeho zásadným inšpiračným
zdrojom patril najmä R. Guardini, P. Lippert, R. M. Rilke, T. Haecker, ako aj
J. Maritain a P. Teilhard de Chardin. Hanus považoval za najzávažnejšiu „du-
chovnú úlohu“, ako aj hlavný slovenský problém: kultúrnosť. Vo svojich mo-
nografiách a štúdiách venoval tejto problematike veľký priestor. Za nanajvýš
dôležité pokladal poznanie, že kultúrnosť je osobnou vlastnosťou človeka, je
výsledkom dlhej tradície a stáva sa bytostným spôsobom človeka, jeho vnútor-
nou normou zmýšľania, životného stanoviska, konania, ako aj rozhodovania
sa. „Naša duchovná dospelosť sa zvrtne na tom, či sa nám kultúrnosť zjaví ako

19 Štúr, S.: Zápasy a scestia moderného človeka. Veda: Bratislava 1998, s. 252.
20 Štúr, S.: Zápasy a scestia moderného človeka. Veda: Bratislava 1998, s. 140.
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hodnota, po ktorej hodno túžiť a životom svojím ju vyjadrovať. Tak, aby sa
stala imaním slovenského človeka a spoločnosti a národnej tradície.“21 Pravá
kultúrnosť je totožná s človekom, je vyšším spôsobom ľudského bytia. Je pred-
pokladom jeho sebarealizácie. Má svoju poslednú postať, svoj formálny dôvod,
z ktorého pochádza, má zjav a tvar, ich vnútorný súvis, ktorý sa dá prirovnať
k ich „organickému bytiu, k počatiu života, k prebíjaniu sa k tvaru a dovŕšeniu
v dokonalej forme.“22

Prvým dôvodom kultúrnosti podľa Hanusa je snaživosť. Pokladal ju za
hlavnú vlastnosť, povzbudzujúcu v človeku túžbu po sebapoznaní a po seba-
realizácii. „Človek sa ženie od seba k sebe, telesne i duševne.“23 Snaživosť
predpokladá v človeku „bytostné snaženie“, je to jeho osobná vlastnosť, ku
ktorej sú prvé impulzy zakódované v ľudskom rode. Snaživosť je podneco-
vaná vedomým úsilím, ale aj ustálená národnou a rodovou tradíciou a v ne-
malej miere aj kultúrnym, rodinným prostredím. Kultúrnosť je v podstate
mravná vlastnosť. V slovenskej kultúrnosti išlo podľa Hanusa o zachovanie
kontinuity v pôvodnej duševnej čistote a prísnosti.

Kultúrnosť človeka sa začína poznávaním, založeným na určitom stupni
prirodzenej inteligencie. Poznávanie je zložitý, nesmierne významný proces,
ktorý núti človeka voliť a očakáva od neho rozhodnutie – zaujatie stanoviska,
čo je vecou viac ako zvyčajného rozumového poznávania a zároveň vecou
charakteru. Poznávanie je formálna vlastnosť. Mravné rozhodnutie mu podľa
Hanusa dodá váhy a obsahu. Kultúrny človek má mať podľa neho „eros
k poznávaniu“, úctu k veciam, ktoré a s pomocou ktorých poznáva.

Pokiaľ ide o duševne vyspelejšieho jedinca, charakterizuje ho túžba po
istote, na jej hľadanie vynakladá dosť síl. Ľudí vcelku charakterizuje, že sa
často správajú inštinktívne, nevynaložia námahu (vo väčšine prípadov) a ne-
snažia sa o vytvorenie vlastného úsudku a stanoviska. „Kultúrny človek sa
spolieha na svoj zdravý inštinkt, žije zo slobody a rozumu. Je mu príkazom
ľudskej dôstojnosti žiť osobným duchovným životom.“24 Až potom, keď si uve-
domíme svoju osobitosť a z osobného vedomia si začneme vedome kreovať svoj
život – môžeme hovoriť o kultúrnosti, tvrdil Hanus. Kultúrnosť má viesť k sta-
točnej a zdravej otvorenosti, k vecnosti a tým pádom aj disciplinovanosti. Pri-
rodzene to závisí aj od iných faktorov: vôle, záujmu, prípadne odporu.

21 Hanus, L.: Rozprava o kultúrnosti. Obroda: Ružomberok 1943, s. 10.
22 Hanus. L.: Rozprava o kultúrnosti. Obroda: Ružomberok 1943, s. 32.
23 Fundárek, F.: O zmysle kultúry. In: Filozofia 47, 1992, č. 10, s. 623.
24 Hanus, L.: Rozprava o kultúrnosti. Obroda: Ružomberok 1943, s. 45.
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Hlavným dielom kultúrnosti je vysoký štýl osobnosti, jej sformovanie
v jemnejšiu a vyššiu bytosť, pričinenie sa o „šľachetnejší“ spôsob života, ako
aj o otvorenie sa voči duchovnému bohatstvu sveta. Podstatnou vlastnosťou
kultúrnosti je šírka ako vlastnosť duše, jednak vrodená dispozícia i získaná
dôslednou sebadisciplínou, čo značí otvorenosť ducha pre skutočnosť. Šírka
je ochota človeka prijať dôvody tejto skutočnosti, je to dispozícia k celej pra-
vdivosti, určitý vnútorný poriadok človeka. Je možná len tam, kde sa podľa
Hanusa vynára z metafyzicky pevného princípu viery. Preto predpokladá aj
človeka fundovaného vo viere s veľkou duševnou zrelosťou.

Podstata Hanusovej definície kultúry závisela priamo od „náhľadu na člo-
veka“. Charakterizoval ju ako ľudskú prácu a zároveň výsledok tejto práce.
„Pod kultúrou obecne rozumieme neosobný a objektívny výsledok ľudskej
činnosti, ktorá pretrváva svojho tvorcu a svedčí o jeho výške.“25 Nositeľom
kultúry je podľa Hanusa poväčšine človek veriaci. Kultúrnosť – „opravdivá
kultúrnosť“ – má podľa neho náboženský, zjavený, nadprirodzený podklad.
Tvrdil, že podstata kultúry závisela vždy od náhľadu na človeka. „Kultúra
stvorenia a obrazu božieho je stvorená, ale vyššia. Aj ona je obrazom božím.
Keď človek stáva sa najvyšším meradlom, kultúra nevyhnutne zaujme miesto
náboženstva.“26 Hanus zastával názor, že človek sa môže zúčastniť takejto
tvorivej moci vytváraním novej formy na danom materiáli. Táto forma (priro-
dzená), ľudská ako aj transcendentálna norma, božský tvárny princíp, na kto-
rom sa človek podľa neho len zúčastňuje, je čosi nové, je to nový spôsob
bytia. Je základným znakom kultúrnosti, stáva sa vyšším, zušľachteným spôso-
bom bytia (kultúrnosť je sformované bytie). Najvyššou ľudskou kultúrou „vo
vyššom zmysle“ je náboženstvo, ktoré má organicky nadviazať na prirodzenú
kultúru. Na človeku i na veci sa podľa neho dôstojnosť začína kultúrou
a dovršuje formou náboženskou. Kultúra je ucelenou oblasťou, ktorá má svoj
zmysel aj svoje ciele. „Ale aby obstála vo svojej postati, aby bola kultúrou
„opravdivou“ (a človek aby bol opravdivým človekom), potrebuje hlbšie fun-
dovanie, ako je sama. Musí ju nosiť transcendentná moc. Zbožnosť, nábožen-
stvo.“27 U Hanusa prevládal názor, že „veľká kultúra“ vyplýva – vychádza
z veľkej zbožnosti, pričom okrajovo pripúšťal aj úlohu napr. „darov a schopností“
prírody, inteligencie, nadania, snaživosti. Nesmierne plodné a zaujímavé sú Ha-
nusove úvahy dokresľujúce charakter kultúrnosti, ako sú zbožnosť, dobrota, ľudské

25 Hanus, L.: Rozprava o kultúrnosti. Obroda: Ružomberok 1943, s. 16.
26 Hanus, L.: Rozprava o kultúrnosti. Obroda: Ružomberok 1943, s. 16.
27 Hanus, L.: Rozprava o kultúrnosti. Obroda: Ružomberok 1943, s. 93.
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vzťahy, kamarátstvo, priateľstvo. Každá z nich osobitým spôsobom prispieva
ku „konečnému zdokonaleniu“ človeka.

Aj na základe vlastných skúseností Hanus videl, že život si dokážeme vážiť
až vtedy, keď je najväčšmi ohrozený. Človek až v okamihu ohrozenie a či
straty dokáže precítiť jeho chuť a nádheru. „Až vtedy sa roja najlepšie predsa-
vzatia na jeho dôstojné naplnenie. I hodnota ducha sa zjavuje až v tejto kata-
klizme. Priahajú sa sily všetkých, ktorým na ňom záleží, na jeho záchranu
a zabezpečenie.“28

Na podklade niekoľkých myšlienok z tvorby Svätopluka Štúra a Ladisla-
va Hanusa som sa pokúsila v krátkosti a doslova útržkovite priblížiť malú časť
názorov týchto osobností, súvisiacich priamo i sprostredkovane s fenoménom
sebapochopenia, sebarealizácie. Pri bližšom štúdiu ich prác je zjavné, že sa
obe tieto osobnosti v mnohom rozchádzali: sú to najmä ich východiskové
filozofické postoje, náboženské presvedčenia, názory na otázky súvisiace napr.
s vojnou, existenciou ČSR, tzv. Slovenského štátu. To, čo ich nesporne spája-
lo, je láska k životu, k človeku, k umeniu, k filozofii. Je to aj spoločný osud
tzv. neprijateľných, či zakázaných autorov – ktorí zdieľali. Ostrá kritika po-
merov s spoločnosti po druhej svetovej vojne, odmietanie ideí marxizmu-le-
ninizmu, socializmu. Permanentne hľadali a odkrývali skryté súvislosti rozvíja-
nia potenciálnych možností človeka žijúceho vo svete, ktorý nie je voči nemu
„priateľsky naklonený“. Hľadali to, čo spája naše životy a čo spolupôsobí a spo-
luurčuje naše „osudy“, tak, ako to jedinečne vystihol výnimočný a (v istom
zmysle) nenahraditeľný originálny filozof a básnik Egon Bondy: „Člověk ro-
ste jako strom, po letech a po etapách, nezrodí se člověk ihned zralým a boj
o zdokonalení se a stále bezpečnější poznání je dlouhý a bolestivý. Ne každý
dokáže překonat své omyly, napravit své nedostatky, propracovat se k vyššímu.
Mnohý ulpí na určitém omylu nebo na určitém stupni poznání, mnohý se do-
konce dá svest nazad, mnohý si přisvojuje určité přesvědčení jen kvůli osobnímu
prospěchu a pak jen tomu dává přednost – ale skutečný muž se dokáže přero-
dit, přetavit ve výhni boje za lepší svět a dovede kout i svoje vědomí, až je
zakaleno jako ocel.“29

Príspevok vznikol v rámci grantového projektu VEGA č. 2/7156/7.

28 Hanus, L.: O kultúre a kultúrnosti. Lúč: Bratislava 2003, s. 43.
29 Bondy, E.: Sklepní práce. Votobia: Olomouc. 1997, s. 110.
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Tomasz Knapik

Człowiek w społeczeństwie
w ujęciu Floriana Znanieckiego

Słowa kluczowe: człowiek - man, społeczeństwo - society, kryzys - crisis, kultura/cywilizacja
- culture/civilization, twórczość - creation, wartości - values, humanizm - humanism,
dobro - good

Lata przełomu XIX i XX wieku wytworzyły nową sytuację w życiu
umysłowym Europy. Wielu przedstawicieli myśli europejskiej nie
kryło przekonania, że cywilizacja zachodnia, a tym samym człowiek

żyjący w społeczeństwie, znajdują się w głębokim kryzysie1. Szczególnie dwa
procesy przyczyniły się do rozwoju świadomości zagrożenia cywilizacji
zachodniej. Jednym z nich były rozwijające się systemy totalitarne, które spo-
wodowały wzrost nastrojów katastroficznych. A na gruncie kultury duchowej
zagrożeń dla cywilizacji europejskiej doszukiwano się w nadmiernej laicyzacji
życia społecznego, w rozwoju materializmu, w kryzysie obowiązujących

1 Jednym z pierwszych, który zagadnienie kryzysu cywilizacji wprowadził na drogę ożywionych
polemik i dyskusji był niemiecki uczony Oswald Spengler (1880-1936), który w 1918 roku ogłosił
pierwszy tom swojego głośnego dzieła, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej,
przeł. J. Marzęcki, Warszawa 2001. Por. także: F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic
z pogranicza filozofii kultury i socjologii, Poznań 1921, przedruk [w:] F. Znaniecki, Pisma filozoficz-
ne, t. 2, Warszawa 1991, s. 929-1103, M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze. Los człowieka we współ-
czesnym świecie, przeł. M. Reutt, Komorów 1997, tegoż, Rozważania o egzystencji. Filozofia samot-
ności i wspólnoty, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002, J. Maritain, Trzej reformatorzy. Lute. Descartes.
Rousseau, przeł. K. Michalski, Warszawa 1938, tegoż, Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne
i duchowe nowego świata chrześcijańskiego, Londyn 1960, Ortega y Gasset J., Bunt mas i inne pisma
socjologiczne, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 1982, E. Husserl, Kryzys nauki europejskiej a transcen-
dentalna fenomenologia,[w:] Studia Filozoficzne, 1976, nr 9, tegoż, Kryzys kultury europejskiej i fi-
lozofia, [w:] Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 1983.
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wartości. Władysław Tatarkiewicz (1886-1980) zauważa, że na przełomie XIX
i XX wieku „Pozytywistyczna, scjentystyczna, naturalistyczna, determi-
nistyczna, wzorowana na naukach przyrodniczych koncepcja świata i człowieka
zaczęła tracić swą pozycję”2.

 W pierwszych dekadach dwudziestego wieku także Florian Znaniecki
(1882-1958) wskazywał na przyczyny kryzysu cywilizacji i możliwości ich
przezwyciężenia. Jednakże to zagadnienie człowieka, pytanie o jego los, o kon-
dycję inicjuje niejako właściwą problematykę filozoficzną poznańskiego my-
śliciela. Właściwą – w odróżnieniu od tej, która wytwarza złudzenie, iż prawi-
dłowe zrozumienie powyższych zagadnień znajduje się poza dziedziną obec-
ności człowieka np. w uniwersalnym ładzie lub w świecie idei.

Autora Upadku cywilizacji zachodniej filozoficzne inspiracje czerpał z kilku
źródeł. Jednakże szczególną uwagę zwrócił na poglądy głoszone przez przed-
stawicieli filozofii pragmatycznej3, która zrodziła się w opozycji do idealizmu
racjonalistycznego i metafizycznego, proponując bardziej trzeźwy i praktycz-
ny sposób myślenia4. Spośród wielu zagadnień rozpatrywanych przez przed-
stawicieli nowego nurtu filozoficznego, bodaj najistotniejszym było wskaza-
nie na człowieka, jako główny przedmiot filozofowania. Młody, dobrze zapo-
wiadający się wówczas filozof, jakim w pierwszych latach XX wieku był Zna-
niecki, pozostawał sympatykiem takiego sposobu uprawiania filozofii.

W sposób szczególny, w swoich pismach filozoficznych, zwrot w kierun-
ku człowieka akcentował Ferdinand Schiller (1864-1937), który swoje stano-
wisko nazwał humanizmem. Ów humanizm, tak jak rozumieli go przedstawi-
ciele amerykańskiego pragmatyzmu, obok tego, że przyjmowali człowieka
jako miarę wszystkich rzeczy, przedmiot poznania, podkreślali także jego
możliwości jako poznającego i działającego podmiotu. Pragmatyzm, jako kie-
runek zdobywający licznych zwolenników w pierwszych latach XX wieku,
dostrzegał i przyjmował przy tym człowieka w jego nierozerwalnej jedności
na którą składają się sfery rozumu, emocji i woli. Według Znanieckiego naj-
większą zasługą nowego prądu filozoficznego było wyeksponowanie zagad-
nienia wartości, twórczości oraz działalności, które stanowiły zręby filozo-
ficznej refleksji - koncepcji głoszonego przez siebie humanizmu. Uczony

2 W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, t. 3, Warszawa 1999, s. 185.
3 Pragmatyzm traktowany był przez Znanieckiego jako powrót do tradycji filozofii greckiej, łączącej

w sobie mądrość i cnotę. Celem owego powrotu było przeciwstawienie się i przezwyciężenie scjenty-
stycznej koncepcji świata faktów pozbawionych wartości, por.: F. Znaniecki, Humanizm i poznanie,
Warszawa 1912, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, cyt. wyd., s. 241.

4 Tamże, s. 194.
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wyartykułował swoje poglądy licznych publikacjach i opracowaniach, które
zrodziły się z autentycznej potrzeby poszukiwania sensu ludzkiej egzystencji.
Pozostawione dzieło tworzy pewien logiczny ciąg rozwojowy, a zawarte w nim
propozycje intelektualne są nadal aktualne i inspirujące. Jedną z nich jest pro-
jekt człowieka przyszłości oraz cywilizacji przyszłości. Sformułowanie owego
projektu było rezultatem różnorodnych doświadczeń życiowych, studiów fi-
lozoficznych podejmowanych w ośrodkach zagranicznych i krajowych, a tak-
że bezpośrednich kontaktów z czołowymi przedstawicielami świata nauki. Już
w pierwszych publikacjach Znaniecki zwraca uwagę na to, czym winni zaj-
mować się filozofowie. Tak pisze: „Od dwudziestu kilku wieków ostateczne,
najogólniejsze pytanie filozofii brzmiało: Czym jest świat? Krytyka poznania
ubiegłych dwóch stuleci dodała tu zastrzeżenie: Czym jest świat w stosunku
do człowieka? Dzisiaj, gdy człowiek staje się miarą wszystkich rzeczy, osta-
teczne pytanie myśli filozoficznej może być już tylko jedne: Czym jest czło-
wiek? To jest cel ostateczny filozoficznych dążeń, ognisko w którym musi
zbiegać się logika i teoria poznania, etyka i estetyka, metafizyka przyrody
i metafizyka dziejów”5.

Warto zwrócić uwagę na określenia, którymi Znaniecki charakteryzuje czło-
wieka: jest on „twórcą świata” oraz posiada „potęgę wszechwładną”. Te opty-
mistyczne określenia trudno odnieść do człowieka rzeczywistego, realnego,
żyjącego na progu XX wieku, którego egzystencja była zagrożona zbliżający-
mi się dramatami XX wieku. Można odnieść wrażenie, iż człowiek, o którego
potencjach wypowiada się Znaniecki to „człowiek przyszłości”, którego nale-
ży niejako zaprojektować.

Początkowo myśl ta rozwijana była na gruncie filozoficznym, a jej dopeł-
nieniem były rozważania dotyczące wartości. Zdaniem Znanieckiego ich rola
w życiu człowieka jest bardzo istotna. Uważał on, iż pomiędzy wartościami
i człowiekiem zachodzi swoista relacja oraz, że człowiek zyskuje pełnię swo-
jego człowieczeństwa, gdy motywem jego postępowania nie jest własna ko-
rzyść, lecz bezinteresowna służba najwyższym wartościom. Przy czym rolą
człowiek jest tworzenie wartości.

5 F. Znaniecki, Humanizm i poznanie, cyt. wyd. s.261. Dalej czytamy: „ Aby pojąć, czym jest
człowiek, ognisko i twórca świata, nie można osłabiać, pomijać ni zwalczać racjonalizmu; przeciw-
nie, trzeba go rozwinąć w pełni jego znaczenia, wgłębić się w najskrytsze jego tajniki, przyjąć i uznać
najskrajniejsze jego myśli, marzenia nawet, których wypowiedzieć on nie śmie. Nie poniżej absolutu,
lecz ponad nim, ugruntować należy potęgę wszechwładną Człowieka”, [w:] tamże, s. 261.
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Twórczość stanowi istotną i fundamentalną strukturę podmiotowości.
„Świat tworzą istoty które możemy nazwać indywidualnościami, a które zna-
my jako części gotowej już rzeczywistości i źródła rzeczywistości nowej. (...)
Indywidualność – to ciało, dusza i duch, według odwiecznego podziału, ale
zarazem - coś więcej: coś, co łączy wszystkie trzy szczeble i co je urzeczy-
wistniło. Tworząc świat, tworzy siebie w tym świecie; czym jest poza swym
dziełem, nie wiemy, wiemy tylko, że jest twórcą”6.

A zatem to twórczość jest także tym co w sposób szczególny wyróżnia
człowieka spośród innych istot stworzonych. W tym znaczeniu rozwój świata
i człowieka ma charakter absolutnie twórczy, a więc zachodzi „... tylko wtedy,
jeżeli każda z nieograniczonej ilości istot, kształtując siebie w łonie gotowej
już rzeczywistości, dorzuca coś bezwzględnie nowego. Ostateczną tedy meta-
fizyczną hipotezą jest bezwzględna wielość indywidualności, z których każ-
da, tworząc coś nowego w doświadczeniu, jednocześnie sama się rozwija”7.
W „Znaczenie rozwoju świata i człowieka” czytamy: „ Najgłębszą istotą naszą
jest potęgujący się wciąż proces twórczy, w którym do przekazanej nam rze-
czywistości dorzucamy coś własnego. Każdy twórcą być może, byle wprzód
w danej dziedzinie przyswoił to, co już przed nim wytworzone zostało. (...)
Wtedy jesteśmy w pełni sobą. Jeżeli dostosowując się do danej rzeczywisto-
ści, nie tylko łączymy się z innymi, lecz upodobniamy do innych mniej lub
bardziej – w procesie tworzenia indywidualność nasza jest samotna, jedyna,
nieporównana i niepowtarzalna”8. Przyjęcie założenia o twórczym charakte-
rze rozwoju świata i człowieka oznacza, że człowiek z natury jest istotą dyna-
miczną, wykraczającą poza i ponad dotychczasowe formy życia, twórcą war-
tości najwyższych. To one przyczyniają się do tego, że zmierza on w kierunku
podniesienia swojej godności. Szczególna rola w tworzeniu wartości i narzu-
caniu ich innym spoczywała na arystokratach umysłowych9. W tym miejscu
warto wspomnieć, iż Znanieckiemu obce były naturalistyczne koncepcje czło-
wieka, redukujące go do biopsychicznego organizmu lub anonimowej cząstki
społeczeństwa. Znaniecki stał na stanowisku „... że konkretna osobowość ludz-
ka jest niewyczerpalna i nieobliczalna w swym bogactwie”10. Człowiek to
także ja; świadomy samego siebie oraz zagrożeń na jakie może napotkać na

6 F. Znaniecki, Humanizm i poznanie, cyt. wyd., s.207-208.
7 F. Znaniecki, Znaczenie rozwoju świata i człowieka, Warszawa 1913, przedruk [w:] F. Znaniecki,

Pisma filozoficzne, t. 1, Warszawa 1987, s. 211.
8 Tamże, s.213.
9 Por. F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, cyt. wyd., s. 943.
10 F. Znaniecki, Wstęp do socjologii, Poznań 1922, s. 353.
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drodze postępu – twórczego rozwoju11. Sama świadomość stanowi dla czło-
wieka pewną wartość, gdyż umożliwia mu realizowanie szeroko pojętej ak-
tywności. Dzięki niej może także nabywać wiedzę o sobie, społeczności oraz
świecie w którym żyje, rozpoznawać różnorodne wartości, wnikać w ich struk-
turę, kategoryzować je, ustalać relacje zachodzące pomiędzy nimi. Ta krótka
charakterystyka wizji człowieka, jaka wyłania się z pism Znanieckiego, przy-
wołuje na myśl koncepcję nadczłowieka sformułowaną przez Friedricha Nie-
tzschego (1844-1900). Warto podkreślić, że koncepcja ta była atrakcyjna dla
polskiego myśliciela z kilku powodów. Jednym z nich było głoszenie haseł
społecznego przywództwa i jak przyznawał sam Znaniecki - urzekła go tym
do tego stopnia, że w latach swojej młodości wierzył, że jest zdolny i powoła-
ny do objawienie ludzkości czegoś, co pozwoli odrodzić Polskę, a także całą
ludzkość. Niewątpliwie w uformowaniu i wyartykułowaniu tych planów po-
mogły dzieła Nietzschego12. Natomiast przekonanie niemieckiego filozofa
o wyjątkowości społecznej rasy panów inspirowało, a także współkształto-
wało projekt człowieka przyszłości – arystokraty umysłowego. Nie dziwi więc
życzliwa wypowiedź poznańskiego humanisty, w odniesieniu do koncepcji
nadczłowieka. „Nadczłowiek – jak zauważa Znaniecki - nie jest więc, jak mnie-
mają ci, których znajomość Nietzschego opiera się na kilku odosobnionych
popularnych aforyzmach, tylko silna bestią, nie uznającą innych wartości prócz
mocy fizycznej i innych sprawdzianów prócz własnych instynktów. Jest on
władnym osobnikiem w tym głównie znaczeniu, że panuje nad motłochem,
ponieważ jest w stanie narzucić mu wszelkie wartości – moralne, religijne,
estetyczne, poznawcze, jakie chce. Jest wolnym osobnikiem w tym znacze-
niu, że nie uznaje dla siebie żadnych sprawdzianów prócz tych, które narzucił
sobie z własnej woli; jest jednak zasadniczo twórcą wartości, który ciągle sta-
wia sobie i innym nowe wymagania i odrzuca dawne sprawdziany dopiero
wtedy, gdy już ma wyższe13.

W propozycji Nietzschego, interesujące dla Znanieckiego było także uzna-
wanie woli mocy za podstawową cechę właściwej moralności. Jak zauważa
Elżbieta Hałas „Nowoczesny relatywizm, tak bliski Znanieckiemu, wyrażał
się w tezie Nietzschego, że wartości i normy są wyrazem indywidualnej lub
zbiorowej woli potęgi. Znaniecki uważał Nietzschego za personalistycznego
filozofa społecznego. Sądził, że Nietzsche dążył do uniezależnienia osób od

11 Por. F. Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa 1971, s. 324.
12 Por.: Wypowiedź autobiograficzna F. Znanieckiego, [w:] Kultura i społeczeństwo, 1978, nr 4, s.34.
13 F. Znaniecki, Społeczne role uczonych, 1927, przeł.: J. Szacki, Warszawa 1984, s.124-125.
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sprawdzianów narzuconych im przez społeczeństwo, uznał nietzscheański ideał
nadczłowieka za humanistyczny i nowoczesny”14. Ów ideał inspirował i pro-
wokował zarazem. Być nadczłowiekiem to nade wszystko tworzyć nowe war-
tości i umieć je narzucać innym. Jednocześnie by podmiot mógł stworzyć nowe
wartości musi umieć dostrzegać nowe aspekty rzeczy i odznaczać się specy-
ficznymi zdolnościami umożliwiającymi utrwalanie nowej wizji świata i prze-
kazanie jej innym ludziom15.

Projekt „człowieka przyszłości” był rezultatem filozoficznej refleksji i ba-
dań socjologicznych. Autor „Wstępu do socjologii” sformułował w latach trzy-
dziestych XX wieku teorię osobowości społecznej. Nie należy jej traktować
jako teorii konkurencyjnej w stosunku do psychologicznych teorii osobowo-
ści, ponieważ ma ona inny zakres i przeznaczenie. Podejmowane przez Zna-
nieckiego analizy miały również określone zadanie praktyczne: „Muszą po-
wstać ludzie, zdobywający rozmach twórczy i samodzielność społeczną bez
buntu przeciw ustalonym porządkom i bez łamania norm, wiążących ich ze
środowiskiem, ludzie, dla których by twórcze działanie było działaniem kul-
turalnie normalnym, zgodnym z obiektywnym porządkiem tych systemów,
w których biorą udział; ludzie u których by samodzielność wobec kręgów spo-
łecznych była od początku społecznie normalna, ugruntowana w samej struk-
turze tych kręgów, w których wzrastają i żyją. Słowem, musi zaistnieć nowy
typ normalności życiowej, oparty nie na zachowywaniu gotowych systemów
kulturalnych i przystosowywaniu się osobistym do środowiska ludzi przysto-
sowanych, lecz na tworzeniu nowych systemów kulturalnych i samodzielno-
ści osobistej w środowisku ludzi samodzielnych”16.

Równie istotne są także cechy osobowości. Zdaniem Znanieckiego ich rola
w życiu człowieka jest bardzo ważna, mianowicie leżą one u podłoża życia
moralnego indywiduum. Realizacja wartości osobowych utrwala i dopełnia
wymiar ludzkiej egzystencji. Można by więc powiedzieć, że owe właściwości
osobiste umożliwiają człowiekowi bycie sobą. Do owych właściwości autor
Ludzi teraźniejszych a cywilizacji przyszłości zalicza dobroć oraz mądrość. To
one tworzą przyjazną atmosferę w procesie autokreacji istoty ludzkiej. Mą-
drość i dobroć to wartości podstawowe. „Człowiek mądry to ten, który ceniąc
różnorodne systemy kulturalne, umiejąc stosować różnorodne sprawdziany

14 E. Hałas, Znaczenie i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, Lublin 1991, s. 143.
15 Por.: M. Gołaszewska, Człowiek jako wartość, [w:] Studia Filozoficzne, 1969, nr 6, s.121.
16 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości (Lwów-Warszawa 1934), Warszawa

2001, s. 300.
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ważności, ceni kulturę w ogóle w całym jej bogactwie i różnorodności oraz
pozytywnie interesuje się jej trwaniem i rozwojem. Systemy, w których sam
od młodości brał czynny udział (...) mogą być w jego oczach najcenniejszym
fragmentem świata kultury, ale tylko fragmentem, czerpiącym swą cenność ze
stosunku do całego świata. (...) Człowiek dobry traktuje każdą jednostkę i zbio-
rowość ludzką jako zasadniczo pozytywną wartość społeczną. Solidaryzując
się ściślej z ludźmi, z którymi wiążą go stosunki społeczne, niż z tymi, z któ-
rymi jest tylko w luźnych lub odległych stycznościach, czyniąc więcej dla
grupy, do której należy, niż dla grup, których nie jest członkiem, uważa wła-
sne środowisko społeczne jako najcenniejszą dla niego, może nawet najcen-
niejszą obiektywnie cząstkę ludzkości – ale tylko cząstkę , istniejącą w całości
i dla całości. Porozumienie, sympatię, współdziałanie, zastępowanie altruistycz-
ne, które uznaje za obowiązkowe wobec ludzi, mających względem niego po-
dobne obowiązki, rozciąga dobrowolnie na wszystkich, na których życie czyn-
nie wpłynąć może, nie z obowiązku lecz dlatego, że są to dlań normalne spo-
soby działania na ludzi. Jego funkcje indywidualne we właściwym środowi-
sku nie tylko nie wyłączają w jego oczach, lecz implikują szerszą aktywność
moralną, nabierają pełnego życiowego znaczenia dopiero jako wzór, dający
wytyczne do postępowania względem ludzi w ogóle. (...) Moralność człowie-
ka dobrego jest, mówiąc słowami Bergsona, nie zamkniętą, lecz otwartą mo-
ralnością – otwarta dla ekspansji wszechludzkiej. Mądrość i dobroć potrze-
bują do pełnego rozwoju szerokiej wiedzy kulturowej, umysłowo pogłębionej
i zjednoczonej oraz wielu doświadczeń społecznych, etycznie zinterpretowa-
nych i zharmonizowanych”17. A zatem zadaniem człowieka jest podejmowanie
wysiłków dla dobra ogółu. Wtedy też tworzy siebie, jego egzystencja nabiera
właściwego kształtu i sensu. W innym miejscu uczony stwierdzi, iż wartość
człowieka polega nie na wykorzystywaniu innych lecz na służeniu drugiemu.

Znaniecki, znając kondycję współczesnego człowieka, był zaniepokojony
o jego los. Dlatego podejmował próby zmierzające do otwarcia perspektyw
wzrastania i pozyskiwania pełni człowieczeństwa. Sformułowanie projektu
„człowiek przyszłości” nie jest kolejną utopią odbiegająca w swych założe-
niach od rzeczywistości, to pewnego rodzaju program i zarazem propozycją
kierowana także do współczesnych. Realizacja owego programu, jak zakładał
myśliciel, umożliwi tworzenie nowej, wszechludzkiej cywilizacji, opartej na
syntezie najwyższych wartości.

17 Tamże, s. 304-306.
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Ostatecznie ewolucja intelektualna Znanieckiego doprowadziła go do so-
cjologii. Przy czym, w latach 1920-1925 uczony przejawie coraz większe za-
interesowanie tą nauką18. To na gruncie socjologii autor „Upadku cywilizacji
zachodniej” podejmował próby rozwiązywania problemów człowieka żyjące-
go w społeczeństwie.

Reasumując niniejsze rozważania, pragnę zwrócić uwagę na zagadnienie,
które wyłania się z dotychczas przeprowadzonej analizy. Myśl filozoficzna
Znanieckiego ujawnia zawierający się w niej obraz człowieka jako istoty twór-
czej. Natomiast myśl socjologiczna akcentuje występujący między jednostką
a społecznością pewien korelacjonizm. Idąc dalej można powiedzieć, iż to
właśnie możliwość swobodnej twórczości na rzecz ogółu jest tym szczegól-
nym pierwiastkiem, który niejako konstytuuje człowieka jako człowieka. To
właśnie ów przymiot umożliwia konkretnemu człowiekowi tworzenie rzeczy-
wistości specyficznie ludzkiej czyli świata kultury19. Może ona być wpraw-
dzie rozpatrywana jako całość względnie izolowana, lecz jeśli chcemy rze-
czywiście ją zrozumieć nie można negować innych, równie istotnych sfer kul-
tury, na które składają się także ideały, nauka, sztuka, religia, a także wszelkie
inne formy działalności podejmowanej przez człowieka. W tym znaczeniu
twórczość filozoficzna jest również specyficznym rodzajem działalności inte-
lektualnej zespolonej z innymi obszarami kultury. Co istotne, tworzenie świa-
ta specyficznie ludzkiego, różniącego się od tego, co składa się na świat przy-
rody, nadaje sens oraz znaczenie ludzkiemu życiu. W tym miejscy trzeba do-
dać, że nie sposób zrozumieć człowieka, w oderwaniu od kultury i wartości20.
W rozumieniu poznańskiego profesora człowiek tworzy i urzeczywistnia war-
tości, by budować świat dobra, piękna, prawdy i sprawiedliwości, mówiąc inny-
mi słowy by budować cywilizacje przyszłości. Nie czyni tego, by podejmować

18 W latach 1918-1929 Znaniecki wraz z Williamem Thomasem (1863-1947) opracował obszerną
monografię, która została zatytułowana Chłop polski w Europie i Ameryce. Dzieło to zostało poświę-
cone badaniu życia polskich emigrantów w USA i wpływu, jaki emigracja wywarła na życie chłopów
w Polsce. Niewątpliwie przyczyniło się ono do rozwoju metod socjologicznych w XX wieku. Por.:
J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986, s. 7-13, tegoż, Sto lat socjologii Polskiej: od Supińskiego do
Szczepańskiego, Warszawa 1995, s.78-84, K. Pomian, Wprowadzenie do Znanieckiego, [w:] Więź,
1974, nr 1 (189), r. XVII, s. 69-81, E. Hałas, Znaczenie i wartości społeczne. O socjologii Floriana
Znanieckiego, cyt. wyd., s. 9-11.

19 „Świat kultury, który ludzkość buduje ponad przyrodą – technika, instytucje ekonomiczne, ustrój
społeczny i polityczny, religia, moralność, sztuka – ma swe źródło ostatecznie w tym, że pewna część
czynności ludzkich zwraca się od zadowolenia powtarzających się ciągle potrzeb do tworzenia no-
wych wartości”, [w:] F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, cyt. wyd., s. 942.

20 Por.: F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, cyt. wyd., s.465-466,
także, F. Znaniecki, Znaczenie rozwoju świata człowieka, cyt. wyd., s. 138
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ucieczkę od przyrody lub by o niej zapomnieć. Jego związki z naturą są oczy-
wiste. Jednakże związki te nie mogą nieustannie determinować człowieka i czy-
nić go bezwolnym narzędziem instynktów, popędów oraz praw przyrody. Ule-
ganie owym instynktom to, według Znanieckiego, dobrowolne i często świa-
dome rezygnowanie z wartości, które zostały ustanowione i służą dobru kon-
kretnego człowieka. Poddawanie się, rezygnacja czy tez deprecjonowanie
określonych wartości zbyt często prowadzi, co w sposób jednoznaczny uka-
zały dramaty XX wieku, do dehumanizacji i związanego z tym dramatu ludz-
kości, a tym samym egzystującej indywidualności twórczej.

Świat, który jest nieustannie tworzony przez człowieka nie jest fikcją, czy
też gra wyobrażeń, istniejące w nim poszczególne wartości obdarzone są zdol-
nością trwania nawet wówczas, gdy nie są przedmiotem niczyjego przeżycia.
Człowiek wciąż dorasta do tego, by je tworzyć oraz odkrywać. Można powie-
dzieć, iż to pozostaje jednym z naczelnych zadań jakie stawia, także przed
współczesnym człowiekiem, autor Wstępu do socjologii. Ale czy tak jest w isto-
cie? Czy rzeczywiście człowiek poświęca swoje życie, by dążyć do tworze-
nia, realizowania i przekazywania innym określonych wartości ? Znaniecki
uważa, iż wiele w tym zakresie jest jeszcze do zrobienia, stąd sformułowany
projekt człowieka przyszłości oraz cywilizacji przyszłości. Uczony jest świa-
dom tego, że istota ludzka zdolna jest do życia według najwyższych wartości
i w służbie najwyższym wartościom, w tym też wyraża się jego optymizm.
Owe wartości mają dla nas wielkie znaczenie, gdyż nasza egzystencja bez
nich traci blask. Często ich siła jest tak duża, że motywują ludzką istotę do
podejmowania najszlachetniejszych czynów, wyzwalają nieuświadomione
pokłady dobra. Zdarza się też, człowiek dokonuje czynów okrutnych, które
uwłaczają ludzkiej godności. Zdarza się, że na drodze życia pojawiają się zda-
rzenia wyjątkowe, które decydują o dalszych losach. Często prowadzą nas
one do dojrzałości, umożliwiają spojrzenie na dotychczasowe życie z innej
perspektywy. Wyjątkowość takich momentów sprawia, że spokój oraz pew-
ność zastępuje twórczy ferment. Wówczas życie nabiera sensu, objawia się
jako nieodgadniona do końca i zarazem fascynująca tajemnica. Wtedy też,
w rozumieniu Znanieckiego, człowiek posiada możliwość tworzenia samego
siebie oraz różnorodnego świata.
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Joanna Graczyk

Literackie wizje społeczeństwa idealnego

„Kto myśli, że może doprowadzić masę
lub tych, którzy gubią się w sprawach publicznych,

do tego, aby żyli według wskazówek rozumu,
ten majaczy o złotym wieku poetów albo o jakiejś bajce.”1

B. Spinoza

Słowa kluczowe: Żuławski, Krajewski, Tripplin, społeczeństwo, utopia, science-fiction,
doktryny społeczno-polityczne, historia literatury

Key words: Żuławski, Krajewski, Tripplin, society, utopia, science-fiction, political and
social science, literature

Gdy odkrycia geograficzne rozwiały nadzieje na odnalezienie
utopijnej krainy na jednej z ziemskich wysp, oczy człowieka
zwróciły się na niebo. Zanim Neil Armstrong przesunął horyzont,

to księżyc2 stał się scenografią dla społeczeństw idealnych, dla „ekspery-
mentalnego laboratorium konstruowania światów”3.

Na przestrzeni niemal 150 lat powstały trzy niezwykłe powieści: Wojciech
Zdarzyński, życie i przypadki swoje opisujący Mikołaja Dymitra Krajewskie-
go, wydana w Warszawie w 1785 roku, Podróż po Księżycu odbyta przez Se-
rafina Bolińskiego napisana przez Teodora Tripplina, a wydana w Petersburgu

1 B. Spinoza: Dzieła. T. 2. Warszawa 1914–1916, s. 356.
2 “Dopóki rozwój techniki nie pozwolił stanąć człowiekowi na księżycu i naocznie przekonać się, jak

tam jest na prawdę, dopóty na nim lądowano w wyobraźni i umieszczano akcje przeróżnych powieści.” (K.
Czubaszek: Dwie wyprawy – dwie utopie. http://www.republika.pl/ptjv/zeszyt3.htm [dostęp 2.05.2005]).

3 L. Doležel: Heterocosmica. Fiction and possible worlds. Baltimore-London 1998, s. IX [za:] A.
Martuszewska: Światy (nie)możliwe powieści. Gdańsk 2001.
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w 1858 roku oraz Zwycięzca – druga część księżycowej trylogii Jerzego Żuław-
skiego, która ukazała się w Krakowie w 1910 roku.

Każda z tych pozycji powiela rozpropagowany przez Ignacego Krasickie-
go w Mikołaju Doświadczyńskim…, schemat fabularny. Istota tych utworów
tkwi w koncepcji utopijnej krainy. Wizje księżycowych społeczności, zesta-
wione na zasadzie kontrastu (godne naśladowania „dobro” i antywzór „zło”),
ilustrują ducha epoki, są zapisem myśli filozoficznej i politycznej, ewolucji
postaw moralnych, rozwoju techniki. To, co „literaccy astronauci” zastali na
księżycu, stanowi obraz przemian kulturowych na Ziemi.

Wojciech Zdarzyński, życie i przypadki swoje opisujący Mikołaja Dy-
mitra Krajewskiego

Księżyc Dymitra Krajewskiego jest piękny i sielankowy. Przyroda to wizy-
tówka dobrze zorganizowanego społeczeństwa, wyraz bliskości Sielanów z na-
turą. Tak też pierwszy raz spotykamy ich pracujących w polu. Ten rodzaj pracy
księżycowa społeczność miała „za najpierwszą powinność życia społecznego”4.
Taka postawa wynikała z przeświadczenia, iż praca na roli i „pomnażanie bydląt
domowych”5 jest jedynie moralnie dobrym sposobem zarabiania na życie. Każ-
dy inny natomiast, zwłaszcza handel, wynika z chciwości. Surowość i prostota
przejawiają się we wszystkich aspektach życia – architekturze6, stroju, poży-
wieniu czy kontaktach międzyludzkich, a owocuje tym, że „nie starając się zby-
tecznie o piękność ciała, nie znają kalectwa i chorób”7. Jednak nie tylko zagad-
nienie bliskości z naturą zajmuje pisarza oświeceniowego. Irena Łossowska
wskazuje na dwoistość dydaktyczno-sentymentalną twórczości Krajewskiego:

„Wojciech Zdarzyński w większym stopniu jest odpowiedzią na zamówienie
wieku racjonalistycznego, a krytyka urządzeń prawno-politycznych i obycza-
jowych ma charakter postulatywno-programowy. Natomiast z założeniami
sentymentalnymi koresponduje tradycyjny wzór utopii, którą nasyca Krajew-
ski oryginalnym piętnem emotywności, mocno przy tym podkreślając ważny
element kształtowania wrażliwości w kontaktach międzyludzkich. W krytyce
kulturalnych pozorów oba prądy są niemal równorzędnie reprezentowane.”8

4 Tamże, s. 46.
5 Tamże, s. 54.
6 „Ta mniemana wspaniałość z wysokich stosów kamieni według dziwacznych ustaw architektu-

ry waszej zrobiona, cóż przydać może tej ozdobie, którą każdemu krajowi dała natura? Rola, wydając
z łona swego pożywienie dla nas, nie potrzebuje innej ozdoby jak tę, gdy ją czynimy żyźniejszą.
Zamiast uprawy podsycającej jej płodność, zawalasz jej łono stosami czczych kamieni, aby się w tym
miejscu stała dla ciebie nieplodną. [...] zdajesz się szukać raczej zguby twych ziomków, a nie ozdoby
kraju.” (M. D. Krajewski, dz. cyt., s. 54)

7 Tamże, s. 47.
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Uwagę skupia Dymitr Krajewski na stosunkach panujących w państwie. Opi-
suje je z punktu widzenia bohatera, który występując w roli „ziemskiego barba-
rzyńcy”, zmuszony jest zaadaptować się do nowych warunków. Podczas gdy
u Żuławskiego obraz księżycan odsłania się stopniowo, jest jakby tłem, u Kra-
jewskiego jest głównym tematem. Autor kreśli wizję idealnego ustroju politycz-
nego i robi to w ten sam sposób, co jego poprzednik Ignacy Krasicki – konfron-
tując z regułami rządzącymi krajem ojczystym. Czysty dydaktyzm, russowska
utopia ubóstwa.9 „Wojciech Zdarzyński to powieść edukacyjna. Wychowanie
społeczeństwa, nie tylko według koncepcji mitu „dobrego pana”, ale także re-
formatorskich postulatów realizowanych w aktach prawno-ustawodawczych.”10

Sielana, otoczona morzem i górami, jest krajem o powierzchni tysiąca mil kwa-
dratowych. W jej skład wchodzi tysiąc autonomicznych osad wiejskich, zjednoczo-
nych osobą władcy, wspólnym prawem i walutą (monety z żelaza). Kraj utrzymuje
się jedynie z rolnictwa, hodowli bydła i handlu wewnętrznego. Wszyscy zatem miesz-
kańcy są rolnikami, brak stratyfikacji społecznej. Nie istnieje też armia, w razie
zagrożenia powoływane jest pospolite ruszenie. Podstawowe prawo opiera się na
zasadach starotestamentowych: „Nie czyń tego nikomu, czego byś nie chciał, aby ci
uczyniono. Oddasz bratu sławę za sławę, majątek za majątek, życie za życie”11.

Ta pełna niekonsekwencji wizja świata traktować, to próba przedstawienia
projektu dojrzałej i mądrej społeczności żyjącej w „stanie natury” – tak modnej
wówczas koncepcji Jana Jakuba Rousseau. Utopia podparta typowym dla oświe-
cenia schematem opozycji wieś–miasto.

Przeciwieństwem dla wartości Sielanów jest stolica państwa Wabad –
Modol. Dowcipny opis stosunków tam panujących wymieniany bywa jako
jedna z największych zalet Wojciecha Zdarzyńskiego. Krajewski drwi z prze-
sady w modzie12, z niemoralnych przedstawień teatralnych, z braku rozsądku
naukowców, obżarstwa czy skrajnego braku patriotyzmu, wyrażającego się

8  I. Łossowska: Problematyka sentymentalna w powieściach Mikołaja Dymitra Krajewskiego.
„Pamiętnik Literacki” 1976, z. 2, s. 14.

9  „Patrz na nas iak żyjemy szczęśliwie, bo uszczęśliwienie nasze, nie na zbytkach i próżney
okazałości, ale na dogadzaniu prawdziwym potrzebom Natury zakładamy.”

 (M. D. Krajewski, dz. cyt., s. 96.)
10  I. Łossowska, dz. cyt., s. 5.
11 M. D. Krajewski, dz. cyt., s. 54
12 „Wchodząc spostrzegłem (jak mi się zdawało) kilka stad ptaków z wielkimi czubami i długimi

ogonami. Cóż to za ptasiwo? - spytałem się. - Są to ptaszki zabawne (odpowiedział mi) i miłe, które
zrzucają z siebie piórka kilka razy na dzień. Niektóre z tych ptaszków wtenczas się ze snu budzą,
kiedy słońce składa się ku zachodowi. Dzielą się na różne stada. W jednym roztropne, w drugim
płoche i lekkomyślne, w trzecim świergocące, w czwartym skubiące piorka od rana do nocy...” (M. D.
Krajewski, dz. cyt., s. 85)
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w uwielbieniu dla wszystkiego, co zagraniczne13. Dymitr Krajewski podkre-
śla, iż w obrazie stolicy Wabadu opisuje współczesną sobie rzeczywistość.
Konstanty Wojciechowski nazwał to „obyczajem współczesnym schwytanym
na gorącym uczynku”14. Antoni Smuszkiewicz wskazuje na podobieństwo tych
opisów do satyrycznych obrazów ukazujących w Mikołaju Doświadczyńskim
warszawskie stosunki społeczno-ustrojowe.15 Jerzy Jackl posunął się jeszcze
dalej, zadał sobie trud rozszyfrowania, komu ze znanych Polaków odpowia-
dają postacie powieściowe (np. monarcha Segelim to Stanisław August Po-
niatowski, a Sallirim – Adam Naruszewicz).

Podróż po Księżycu odbyta przez Serafina Bolińskiego Teodora Tripplina
Podobny schemat wykorzystuje Teodor Tripplin. Dzieli księżyc na dwa an-

tagonistyczne państwa. Pierwsze to Jasnogród – kraina romantyków, w której
znajduje się Wyspa Snu dająca ukojenie tym, którym „milej być umarłym niźli
żyć między żyjącymi bez czucia i serca!”16 oraz drugie – Ciemnostan, „ogrom-
ny kraj, położony na północnej hemisferze księżyca, pomiędzy takim a takim
stopniem szerokości geograficznej”17, jego terytorium nie jest tak górzyste, jak
obszar Jasnogrodu, równie urodzajne, „wydające bardzo wiele bydła, zboża i dro-
giego kruszcu, a pomimo to ubogiego, bo wszelkie zasoby kraju wychodzą na
zakupywanie cudzoziemskich cacek dla arystokracji ciemnostańskiej”18.

W przeciwieństwie do prawa jasnogrodzkiego, które zabrania wstępu na
swe terytorium jedynie bydłu, często przenoszącemu zarazę, i ludziom „nie-
skrzydlatym”, pozbawionym praw obywatelskich za wykroczenia, Ciemno-
stanowie nie przepuszczają przez pilnie strzeżone granice19 nikogo „bez pasz-
portu wizowanego przez ambasadora […] ciemnostańskiego”20.

13 „Trzeci pokój był cały w boazeriach, które robiono w Anglii o siedemset mil blisko od Modolu.
Te boazerie kosztowały 7 tysięcy gubolów i chociaż nie przypadają do mary, i są nadpsute w drodze,
mocno jednak podobają się panu, dlatego że je w Anglii robiono. Czwarty pokój był gabinetem kąpie-
li, którego model przysłano z Pazary o pięćset mil blisko od Modolu, kosztował 15 tysięcy gubolów.
Piąty miał w sobie grotę sadzoną kamykami i skorupami z różnych krajów sprowadzonymi.” (M. D.
Krajewski, dz. cyt., s. 88)

14  Konstanty Wojciechowski: Utopia i satyra w ks. Krajewskiego „Wojciechu Zdarzyńskim” a Swi-
fta „Podróże Guliwera”. „Pamiętnik Literacki” 1907, s. 504.

15  A. Smuszkiewicz: Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej. Poznań 1982, s. 31.
16 T. Tripplin, dz. cyt., s. 173.
17 Tamże, s. 120.
18 Tamże, s. 127.
19 „Na sześć kroków od ziemi dosięgnie dobra strzelba i zabija, a wyżej są na kilku wysokościach w

atmosferze niezbyt wysokiej księżyca porozciągane druty elektryczne, zabijające iskrami na kilkaset kroków
od siebie wszelkie żyjące stworzenie. Przy czym skrzydlate patrole czuwają wszędzie, a nocną porą świecą te
druty jak zorza północna, [...] tak że żadna istota nie przejdzie pod nimi.” (T. Tripplin, dz. cyt. s. 129)
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Podstawową różnicą między północną a południową półkulą srebrnego
globu jest – podobnie jak w powieści Dymitra Krajewskiego – kwestia po-
działów społecznych. Równość obywateli jasnogrodzkich wobec prawa za-
stępuje w Ciemnostanie podział ludności na stany, gdzie symbol godności ludz-
kiej – skrzydła – przysługują jedynie arystokracji oraz tym, którzy są w stanie
opłacić za nie podatek, czyli zarabiającym za kontrabandzie Żydom i posiada-
jącym plantacje podróżujących kaktusów wieśniakom.

Zwycięzca Jerzego Żuławskiego
Jerzy Żuławski komplikuje schemat „dobrego” i „złego” miasta. Jako pierw-

sze poznajemy państwo potomków przybyszów z Ziemi. Usytuowane na ciem-
nej stronie księżyca, rozciąga się od „Północnego brzegu Wielkiego Morza,
hen daleko na wschód poza śnieżny szczyt zionącego ogniem Otamora, przy
Ciepłych Stawach, najstarszej księżycowej osadzie, i dalej poza Przesmykiem
na zachód i na północ, aż po Stare Źródła, którędy droga w Kraj Biegunowy
wiedzie”21. Jest to państwo wyznaniowe, kierowane podczas nieobecności
„Zwycięzcy, oczekiwanego i jedynego na Księżycu pana”22 przez najwyższe-
go kapłana. Żuławski pisze: „Ludzkość sobie pierwej tworzyła dogmaty, nim
się zabrała do systematycznego i naukowego badania zjawisk, dla których treść
owych dogmatów miała być źródłem apodyktyczności.”23

Drugi tom księżycowej trylogii to misterny obraz podporządkowanej kościo-
łowi, scalonej religią społeczności Selenitów – więźniów fałszywych, irracjonal-
nych wierzeń religijnych. Losy Marka Zwycięzcy zbudowane zostały na bardzo
czytelnej zasadzie analogii do ewangelicznych dziejów Jezusa Chrystusa. To ce-
lowe podobieństwo, ma być komunikatem czytelnym dla odbiorcy z naszego krę-
gu kulturowego. Przesłanie nie jest nowe. W 1863 roku (tłumaczenie polskie
w 1904) pojawia się, wywołując skandal, Żywot Jezusa E. Renana. Dokonuje on
demitologizacji Chrystusa, ukazuje go jako zwykłego, historycznego człowieka.
Żuławski robi coś odwrotnego – buduje mit, pokazuje, jak uczynić ze śmiertelni-
ka boga i nabudować na tym sprawnie funkcjonujący system społeczny. 24

20 Tamże, s. 129.
21 J. Żuławski: Zwycięzca. Karków 1910, s. 11.
22 Tamże, s. 17.
23  J. Żuławski: Prolegomena. Lwów 1902, s. 114.
24  Temat mitu mesjasza podejmuje wielu badaczy Żuławskiego. Pisze o tym S. Rogala: Społecz-

ne i filozoficzne poglądy Jerzego Żuławskiego w „Trylogii fantastycznej” [W:] J. Żuławski. Życie
i twórczość. Referaty i materiały sesji naukowej. Pod red. E Łoch. Rzeszów 1976; (Wylicza on w swoim
artykule szereg innych, niż Spinoza i Renan nazwisk, które mogły inspirować Żuławskiego – choćby
Emil Durkheim, czy Saint-Simon); Jadwiga Szcecińska: Analogie między mitem chrześcijańskim a mitem
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Religia potraktowana została jako podstawowe zjawisko życia społeczne-
go dla ludzi, którzy w bóstwie szukają sensu życia. Ustrój, w jakim żyją Sele-
nici, nie jest jednak godny naśladowania. „Społeczeństwo karłów” – jak nazy-
wa je Marek – staje się wielkim rozczarowaniem.

„[Groteskową] deformacją idealnych marzeń członków scjentystycznego re-
konesansu na srebrny glob. Nie wystarczy bowiem wyrwać człowieka z jego
otoczenia i kazać mu żyć w nowej, zmienionej sytuacji. Nie wystarczy go
uwolnić od balastu cywilizacji. Na nic nie zdadzą się przedsięwzięcia, których
celem jest „wyhodowanie” jednostki formowanej według wzorca „dobrego
dzikusa”, pozbawionego złych cech ludzkiej natury. [...] Społeczeństwo Sele-
nitów, obciążone wszystkimi wadami społeczeństwa ziemskiego, jest jawnym
świadectwem absurdalności utopijnych intencji”.25

Żuławski neguje wszystko, w co wierzył Dymitr Krajewski. Ten zabieg
nazwać trzeba antyutopią26 – czyli „kompromitacją – tradycyjnych propozy-
cji utopii, wyznaniem niewiary nie tylko w ich urzeczywistnienie, lecz nawet
w ich logiczną zasadność”27.

Żuławski bierze nas na spacer po stolicy Szernów, jedynego poza potomka-
mi Ziemian ludu zamieszkującego księżyc. Podczas tej wędrówki, odsłaniany
systematycznie przez całą powieść, obraz księżycowych pierwobylców za-
czyna się dopełniać. Po raz pierwszy w historii polskiej literatury spotykamy
się ze spójnym obrazem istot pozaziemskich. Księżycowi tubylcy przestają
być tylko „konwencjonalnymi reprezentantami stanowisk politycznych, po-
g lądów społecznych czy postaw moralnych”28. Stają się oddzielną rasą, innym,

cd 24  „Zwycięzcy” Jerzego Żuławskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1979 (dla
której owe analogie są jedną z największych ułomności utworu); S. Lem: Przedmowa do: J. Żuławski:
Na Srebrnym Globie. Kraków 1956;
B. Nowak: Księżycowy mit Mesjasza. Na marginesie trylogii J. Żuławskiego. „Argumenty” 1970, nr 13;
E. Łoch: Techniki narracyjne trylogii księżycowej Jerzego Żuławskiego. [W:] J. Żuławski. Życie i twór-
czość. Referaty i materiały sesji naukowej. Pod red. E Łoch. Rzeszów 1976 (zwraca uwagę na biblijną
stylizację jeżyka we fragmencie opisującym śmierć Marka);

25  E. Jackowska: Utopia i antyutopia w trylogii księżycowej Jerzego Żuławskiego. „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1974, z. 104, s. 47- 48.

26 Zagadnienie antyutopii jest jednym z najlepiej omówionych na gruncie literatury fantastycznej
(Andrzej Zgorzelski: Fantastyka. Utopia. Science fiction. Warszawa 1980, Stanisław Lem czy Antoni
Smuszkiewicz). Również miesięcznik „Fantastyka” regularnie publikował na swoich łamach najcie-
kawsze, opatrzone bogatą bibliografią głosy w tej dyskusji.

27  A. Goreniowa: Funkcje ideologiczne narracyjnej formy utopii. [W:] Literatura i metodologia.
Pod red. J. Trznadlowskiego. Wrocław 1970, s. 184.

28  A. Smuszkiewicz, dz. cyt., s. 115.
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lecz równym ludzkiemu gatunkiem. Antoni Smuszkiewicz nazywa ich „wy-
tworami demonologicznej fantastyki młodopolskiej”29. Jadwiga Szczecińska
wskazuje na analogię między Szernami a chrześcijańską koncepcją szatana.
Ich odrażająca fizyczność nasuwa skojarzenia z biblijnymi opisami bestii.30

Księżycowi tubylcy stają się symbolem całego zła, jakie czyha na człowieka.
„Szernowie palą ludzkie osady, niszczą dobytek, wymagają od ludzi haraczy
w postaci ich kobiet. Szerzą strach i zniszczenie. Oprócz otwartej walki stosują
podstęp i zdradę. Każdy sposób jest dobry, byleby zaszkodzić ludziom”.31 Szer-
nowie nienawidzą ludzi. Ale nienawidzą także innych istot. Silnie przebija przez
nich nietzscheańska koncepcja wyższej rasy, której powinnością jest podporząd-
kowanie sobie ras słabszych, ta klarująca się w trakcji lektury „mądrość dojrza-
ła, że trzeba tylko żyć i innym kazać pracować za siebie”32.

Dopiero wtedy uświadamiamy sobie, że od pierwszych stron utworu stali-
śmy się obiektem żartu. Żuławski bazował na wrośniętych w naszą kulturę
stereotypach, które kazały nam pomylić bezwzględność Szernów z prymity-
wizmem lub przekonaniu, że gdzieś pod odrażającą fizyczną powłoką innych
istot zawsze ukryty jest człowiek i ludzkie emocje. „Żuławski to pisarz pa-
trzący na życie i świat poprzez tak zwane wieczne problemy, wierzący w ge-
niusz ludzkości, lecz wątpiący o jej postępie w sferze etyki.”33

Wszystko to zmierza do wniosku: nie dość, że rozwój cywilizacyjny nie
idzie w parze z etycznym, to tylko ten pierwszy jest możliwy. Marzenia o stwo-
rzeniu „nowej ludzkości, szczęśliwej...”34 legły w gruzach. Jak napisała Elż-
bieta Jackowska – „los każdego utopijnego marzenia, zmierzonego probie-
rzem rzeczywistości, jest przesądzony”35.

29  A. Smuszkiewicz, dz. cyt., s. 115.
30  „[...] na lśniącym włochatym ciele owinięty – nogi z zadzierzystymi pazurami podciągał pod

siebie – straszne sześciopalczaste dłonie ukrył w fałdach obwisłej błony szerokich nietoperzych skrzy-
deł [...] zamglonym i sennym wzrokiem swoich czworga okrągłych krwawych oczu pojrzał ku drzwiom,
[...] z trudnością tylko i niedokładnie rozumieli mowę barwnych błysków na jego białym, fosforyzują-
cym czole, on zaś nie miał ochoty trudnić się wydawaniem głosu. Przeciągał więc tylko ścierpnięte
skrzydła, strzepnął nimi i ziewnął głośno, otwierając bezzębną gębę, otoczoną rogową naroślą w kształ-
cie dzioba szerokiego a krótkiego z jedną haczystą w pośrodku zadziora [...] przymknął tymczasem
dwoje dalszych oczu do bliskiego patrzenia służących, a górne – dalekowidzkie, w których wzroku
zarysy bliższych przedmiotów w niewyraźną mgłę się roztapiały” (J. Żuławski: Zwycięzca. Kraków
1979, s. 49–50)

31  J. Szczecińska: Analogie między mitem chrześcijańskim a mitem „Zwycięzcy” Jerzego Żuław-
skiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1979, z. 47, s. 73.

32  J. Żuławski: Zwycięzca. Kraków 1979, s. 151.
33  M. Jastrun: Wstęp do: J. Żuławski: Wiersze wybrane. Warszawa 1965, s. 18.
34  J. Żuławski: Na srebrnym globie. Kraków 1960, s. 40.
35  E. Jackowska, dz. cyt., s. 48.
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Podsumowanie

„Dopóki rozwój techniki nie pozwolił stanąć człowiekowi na księżycu i na-
ocznie przekonać się, jak tam jest na prawdę, dopóty na nim lądowano w wy-
obraźni i umieszczano akcję przeróżnych opowieści”36

Księżyc stał się świadkiem klęski człowieka. U Żuławskiego ginie cała
załoga pierwszego wystrzelonego z Ziemi pocisku, umiera ekipa wysłana im
na pomoc, najokrutniejszą śmierć ponosi pewny zwycięstwa Marek. Wszyscy
stają się więźniami srebrnego globu. Serafin Boliński po raz kolejny przeżywa
największą tragedię życia – utratę ukochanej kobiety. Krajewski pozwala co
prawda przeżyć swemu bohaterowi, ale wydaje się, że tylko po to, by kazać mu
powtórzyć błędy popełnione w młodości, uśmiercić oświeceniową wiarę w moc
edukacji, w rozsądek człowieka. Tripplin od razu czyni z srebrnego globu cmen-
tarzysko. Na księżycu człowiek ponosi karę za swoje zuchwalstwo, nieodpo-
wiedzialność, za nadmierną ciekawość. Bo „nie opuszcza się Ziemi bezkarnie
i nie zagląda się bezkarnie w tajemnice oku ludzkiemu zakryte.”37

Zastanowić się należy, w jakim celu opowiedziano te historie, po co ich
autorzy wysyłali bohaterów w tak niebezpieczną podróż? Science fiction jest
eksperymentem myślowym, umożliwia stawianie hipotez. Celem fantastyki
naukowej jest także „kształtowanie postaw potrzebnych w świecie, którego
jeszcze nie ma, wzbudzenie ciekawości świata, wyobraźni, chęci nauki i woli
tworzenia coraz lepszej przyszłości”.38 Powieść SF stwarza możliwości do
refleksji filozoficznej, „wtedy osiąga swój cel, jeśli nie tylko po prostu ukazu-
je zło, lecz także wykrywa jego społeczne korzenie, aktywnie z nim walczy”39

Brian Aldiss przyznał, że „bardzo by pragnął, aby na początku ludzkość
nauczyła się żyć i właściwie działać na Ziemi, zanim pospieszy profanować
inne planety”40 Dymitr Krajewski, Teodor Tripplin i Jerzy Żuławski odwrócili
ten postulat – po naukę tego, jak „ żyć i właściwie działać na Ziemi”, wysłali
swych bohaterów na księżyc.

36 K. Czubaszek: Dwie wyprawy – dwie utopie. http://www.republika.pl/ptjv/zeszyt3.htm [do-
stęp: 18.04.2007].

37  J. Żuławski: Na Srebrnym Globie. Kraków 1979, s.124.
38  Z. Lekiewicz: Refleksja i terapia. „Fantastyka” 1983, z. 1.
39  J. Parow: W god Baszni Sołnca. „Sbornik Naucznoj Fantastyki” 1974, nr 13 [cyt. Za:] Z. Lekie-

wicz: Refleksja i terapia. „Fantastyka” 1983, z. 1.
40  B. Aldiss: Fantastyka, czyli obrachunki z postępem. „Problemy” 1976, nr 8.
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W analizie skupimy się na scharakteryzowaniu systemu klasowe-
go wytwarzanego w państwach rządzonych przez komunistów.
Jako podstawowe źródła krytyczne posłużą prace Milovana Dji-

lasa Nowa klasa oraz Michaiła Woslenskiego Nomenklatura. Przez „system
komunistyczny” rozumieć będziemy tu totalitarny system rządów, oparty na
monopolu władzy, informacji, własności i siły, panujący w tych krajach, w któ-
rych pełnię władzy przejęły partie komunistyczne (określane również jako ro-
botnicze). Rozwinięty komunizm miał być poprzedzony niższym stadium ko-
munizmu, określanym jako socjalizm. W rzeczywistości – wedle zasad komu-
nistycznej ideologii – zaistniała w praktyce jedynie niższa forma komunizmu.

Społeczeństwo socjalistyczne cechować się miało tym, że wszystkie środ-
ki produkcji stały się własnością społeczną, nie istniała prywatna własność
środków produkcji. Przestały więc istnieć klasy prywatnych właścicieli, klasy
związane z własnością prywatną1. Włodzimierz I. Lenin ujmował to – w uprosz-
czeniu – jako stan, gdzie „wszyscy obywatele stają się najemnymi pracowni-
kami państwa robotników”2.

Treścią ekonomiczną zasady socjalizmu „każdy według zdolności, każ-
demu według pracy”, było wykluczenie funkcjonowania w społeczeństwie

1 J. Ładosz, Socjalizm i komunizm. Iskry. Warszawa 1985, s. 148.
2 Ibidem, s. 149.
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„pasożytniczych grup ludzi”. Lenin pisze: „sprawiedliwości i równości pierw-
sza faza komunizmu zapewnić jeszcze nie może (…) ale niemożliwy będzie
wyzysk człowieka przez człowieka, ponieważ nie można będzie zagarnąć na
własność prywatną środków produkcji, fabryk, maszyn, ziemi”3. I dalej: „pań-
stwo obumiera, ponieważ kapitalistów już nie ma, klas już nie ma i nie można
wobec tego już uciskać żadnej klasy”4. Ale w teorii, w okresie późniejszym,
pojawia się twierdzenie, że pewne klasy pozostały.

W socjalizmie – jako niższej formie – zlikwidowano klasy kapitalistycz-
ne, nie osiągnięto jednak społeczeństwa bezklasowego. Pozostały dwie klasy:
robotnicy i chłopi5. W odróżnieniu od klas w kapitalizmie mają one nieanta-
gonistyczny charakter; różnice między tymi klasami nie są trwałe.

W teorii pojawiał się jeszcze jeden problem – jak ująć inteligencję, której
obecność była przez wszystkich zauważalna, i której odrębność od robotnika
i chłopa była widoczna. W tłumaczeniu marksistów-leninistów inteligencja
nie jest odrębną klasą społeczną, ale odrębną kategorią społeczną, która rekru-
tuje się przeważnie spośród robotników i chłopów (i częściowo z własnego
środowiska), która działa w interesie tych klas, w interesie socjalizmu6. Była
to niejako „międzywarstwa”, jakiś rodzaj warstwy pośredniej7. Jak pisze Wi-
derszpil, „zlikwidowane zostało w zasadzie dawne przeciwieństwo klasowe
między miastem a wsią, między pracą umysłową a fizyczną, chociaż pozosta-
ły między nimi istotne różnice”. Nie uniknął stwierdzenia, że klasa robotni-
cza, chłopstwo, inteligencja są wewnętrznie zróżnicowane pod względem:

– wysokości dochodów i rodzaju przywilejów
– stopnia udziału we władzy
– poziomu kwalifikacji
– stopnia świadomości społecznej
– prestiżu społecznego.
Ale socjalizm miał – wedle deklaracji – stwarzać wszystkim możliwości

kształcenia. Z inteligencji tworzy „sługi klasy robotniczej”. Postępujące pro-
cesy pojawiania się masowych zawodów pracy umysłowej, zespalania jej
wykonawców w kolektywy o fabrycznej organizacji – powodować miały dez-
integrację odrębności tradycyjnej inteligencji8.

3 W.I. Lenin, Państwo i rewolucja, Dzieła wszystkie, t. 33. KiW. Warszawa 1987, s. 88.
4 Ibidem, s. 90.
5 S. Widerszpil, Marksistowska teoria klas społecznych. PWN. Warszawa 1962, s. 79.
6 Ibidem, s. 85.
7 Z. Zaremba, Narodziny klasy rządzącej w ZSRR. Światło. Paryż 1958, s. 178.
8 J. Ładosz, op.cit., s. 207.
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Socjalizm cechować miało też to, że produkcja społeczna nie zaspokaja
wszystkich potrzeb. Niezbędna jest więc prawna regulacja i państwowy nad-
zór nad nią. „Ale do czasu nastania wyższej fazy kapitalizmu socjaliści żądają
najściślejszej kontroli ze strony społeczeństwa i ze strony państwa, nad miarą
pracy i spożycia, (…) kontrolę powinno sprawować nie państwo biurokratów,
lecz państwo uzbrojonych robotników” – pisał Lenin w Państwie i rewolucji9.
System społeczny w socjalizmie jest niedoskonały, bowiem istnieć tam miały
prawa kapitalistyczne. Socjalizm miał być zastąpiony przez doskonały system
społeczny – przez komunizm.

Komunizm, to bezklasowe społeczeństwo powszechnej obfitości dóbr
materialnych w wizji Karola Marksa: „W wyższej fazie społeczeństwa komu-
nistycznego, kiedy zniknie ujarzmiające człowieka podporządkowanie podzia-
łowi pracy, a przez to samo zniknie też przeciwieństwo pomiędzy pracą fi-
zyczną i umysłową; kiedy praca stanie się nie tylko źródłem utrzymania, ale
najważniejszą potrzeba życiową; kiedy wraz z wszechstronnym rozwojem jed-
nostek wzrosną również siły wytwórcze, a wszystkie źródła zrzeszonego bo-
gactwa popłyną obficiej – wówczas dopiero będzie można całkowicie wykro-
czyć poza ciasny horyzont prawa burżuazyjnego i społeczeństwo będzie mo-
gło wypisać na swym sztandarze: Każdy według swych zdolności, każdemu
według jego potrzeb”10.

Przezwyciężenie istniejących w socjalizmie różnic społecznych miało na-
stąpić poprzez postęp techniczny i techniczno-organizacyjny. Miał on zmie-
nić charakter pracy robotnika i chłopa – zlikwidować ciężką pracę fizyczną
i wszelką pracę niewykwalifikowaną, zwiększyć wymagania w zakresie prze-
ciętnego poziomu wykształcenia, kwalifikacji i ogólnej kultury ludzi pracy11.
Zniknąć miało przeciwieństwo między pracą fizyczną a umysłową.

Podstawami do urzeczywistnienia tego stanu rzeczy miały być podział
według potrzeb, obumarcie państwa i rozwinięty samorząd społeczny.

Zgodnie więc z doktryną, dwie klasy nieantagonistyczne i pochodząca od
nich inteligencja, ściśle im podporządkowana – to było wyobrażenie i mit
w oficjalnej ideologii sytemu. Jednocześnie – nie mogło być innego objaśnie-
nia istniejących stosunków klasowych. Ale pojawiły się głosy, lepiej definiu-
jące rzeczywistość komunistyczną. Już Lew Trocki w swojej Zdradzonej re-
wolucji dochodzi do wniosku, że w społeczeństwie radzieckim biurokracja

9 W.I. Lenin., Państwo i rewolucja, s. 92.
10 K. Marks, Krytyka programu gotajskiego. KiW. Warszawa 1948, s. 22.
11 S. Widerszpil, op. cit., s. 86.
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osiągnęła wysoki stopień niezależności wobec klasy panującej, biurokracja ta
przyswaja sobie obyczaje burżuazyjne, i w swojej istocie jest czymś więcej
niż biurokracją: jest uprzywilejowaną i komendującą warstwą w społeczeń-
stwie radzieckim12. Trocki wyraźnie dystansował się od opisania tej grupy
jako klasy „kapitalistów państwowych”, niemniej stwierdzał, że środki pro-
dukcji należą do państwa, a państwo „należy” niejako do biurokracji. O wyra-
dzaniu się zarządców państwa w specjalną grupę uprzywilejowanych, korzy-
stających z przemocy specjalnie do tego wyszkolonych organów, pisał w swo-
im Folwarku zwierzęcym George Orwell. Ale o ile była to jeszcze literacka
próba określenia stanu stosunków wewnątrz systemu, to już pełnym zdefinio-
waniem charakteru państwa komunistycznego była Nowa klasa Milovana Dji-
lasa. Według niego, w systemie komunistycznym z jądra partii kształtuje się
grupa, która zawłaszcza władzę, a swoją potęgę buduje na monopolu własno-
ści – własności kolektywnej, którą zarządza w imieniu państwa i narodu. Nowa
klasa krzepnie w trakcie przeprowadzanej rewolucji przemysłowej, jest to jed-
nocześnie jej główny cel – dokonanie uprzemysłowienia kraju. Po jego osią-
gnięciu klasa ta nie jest w stanie niczego zdziałać poza wzmacnianiem swojej
pozycji i grabieniem społeczeństwa. Nowa klasa, szermująca hasłami stwo-
rzenia społeczeństwa bezklasowego – przejęła cechy charakterystyczne ist-
niejących wcześniej klas wyzyskujących. Djilas starał się jak najdokładniej
podać cechy charakterystyczne nowej klasy, choć było to niezwykle trudne.
Jej granice społeczne są niezwykle płynne. Z pewnością posiadanie legityma-
cji partyjnej oznacza przynależność do uprzywilejowanych, niemniej w całej
tej grupie można wyodrębnić stopnie wtajemniczenia – im ktoś wyżej, ten ma
większe przywileje, większe możliwości korzystania z majątku państwowe-
go, który de facto sprowadza się do majątku, którego właścicielem jest nowa
klasa. Nowa klasa nie potrzebuje ludzi inteligentnych i wrażliwych, nie po-
trzebuje rewolucjonistów i dogmatyków – wystarczają jej prości, zwyczajni
ludzie, których każde odezwanie się zdradza przeciętność13. Nastanie epoki
nowej klasy – ludzi praktycznych oznacza, że przeszły już epoki komunizmu
i wielkich przywódców. Nowa klasa po osiągnięciu szczytu potęgi i dobroby-
tu zdradza jedną swoją cechę – jest pusta i beztreściowa ideologicznie. Djilas
zauważa także, iż: „nowa klasa jest bardziej dokładnie zorganizowana i bar-
dziej klasowo świadoma niż jakakolwiek inna klasa społeczna w dziejach”14.

12 L. Trocki, Zdradzona rewolucja. Wibet. Warszawa 1991, s. 185-188.
13 M. Dżilas, Nowa klasa wyzyskiwaczy. Instytut Literacki. Paryż 1957, s. 60.
14 Ibidem, s. 67.

p3.p65 08-07-15, 23:05132



133H. Stys – Człowiek w systemie komunistycznym - wybrane aspekty

Nową klasę panującą w komunizmie nazywa Michaił Woslenski „nomenkla-
turą”, której znakiem szczególnym jest sprawowanie władzy. „Nomenklaturę uważa
się słusznie za nową społeczność, mającą prawo na innych patrzeć z góry. (…) Skła-
da się z ludzi bez przynależności klasowej”15. Nomenklatura jest nienaruszalna –
jeśli raz się do niej weszło, praktycznie pozostaje się w niej na zawsze. Grupa
uprzywilejowanych – nowa klasa – stanowiła w społeczeństwie ZSRR „3 miliony
[osób], włączając w to członków rodziny, a więc 1,5% całego społeczeństwa –
tylu ludzi w przybliżeniu uznaje siebie za siłę kierowniczą i przewodnika całego
narodu, 1,5% które bez fałszywego wstydu uznaje się za rzecznika 260 miliono-
wego narodu, a nawet całej postępowej ludzkości”16. Woslenski zwracał również
uwagę na dziedziczny charakter nowej klasy – z rodzin, z których pochodzili pia-
stujący najwyższe urzędy, dzieci niezwykle rzadko trafiały do zawodów robotni-
czych – pomimo często braku kwalifikacji, z racji nazwiska umieszczane były na
dobrze płatnych, niewymagających stanowiskach. Dzieci nomenklatury mają do-
stęp do szkół specjalnych i do nauki zachodnich języków. Nowa klasa, twierdzi
Woslenski, zaprzecza o swoim istnieniu. Stara się uchodzić za część aparatu admi-
nistracyjnego, istniejącego we wszystkich krajach na świecie17. Ale to ta nowa
klasa jest siłą przewodnią w ustroju komunistycznym.

Fryderyk Engels trafnie opisał wyobcowanie instytucji politycznych po wy-
tworzeniu się nowej klasy – wystarczy odnieść jego słowa do państwa komuni-
stycznego: „Osoby sprawujące funkcje polityczne, których celem deklarowanym
miała być obrona wspólnych interesów społeczeństwa, przeistoczyły się z czasem
– służąc swym własnym odrębnym interesom – ze sług społeczeństwa w jego
panów”18. Historia pokazała, że wraz z przechodzeniem w fazy komunizmu za-
miast obumierania państwa i jego funkcji, następował proces odwrotny – liczba
ludzi zajmujących się administrowaniem, nadzorem, kontrolą policyjną i pań-
stwową – wrastała. Zasadniczo istniejące dwie klasy społeczne, równe sobie, z ro-
ku na rok były podporządkowywane trzeciej klasie, jak pisał Djilas, nieznanej
dotychczas. Klasa ta, składająca się z ludzi nie zajmujących się pracą fizyczną,
podporządkowała swoim egoistycznym celom robotnika i chłopa, „żerując” na
ich pracy i z niej ciągnąc korzyści. W systemie komunistycznym państwo prześci-
gnęło w swoich rozmiarach państwo typu kapitalistycznego – co prowadzi do
wniosku, zgodnie z logiką Lenina – że napięcia klasowe wzrosły.

15 M. Woslenski, Nomenklatura. Vist. Warszawa-Wrocław 1986, s. 52-53.
16 Ibidem, s. 55-56.
17 Ibidem, s. 41.
18 F. Engels, Wstęp do K. Marksa „Wojny domowej we Francji”, Dzieła wybrane, t. 1. KiW.

Warszawa 1949, s. 453.
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W systemie – wedle wzoru nowego człowieka – „mogli żyć” jedynie: robot-
nik, chłop i inteligent, wszyscy coraz bardziej upodobniający się do siebie. Robot-
nik miał pełnić różne funkcje w procesie produkcji, tak fizyczne, jak i umysłowe.
„Robotnik jako jednostka jest pracownikiem najemnym, ale jako członek społe-
czeństwa jest właścicielem środków produkcji. Jednakże kształtowanie się poczu-
cia współgospodarza zakładu i kraju jest długotrwałym i trudnym procesem”19.

Za intelektualistów traktowano pracowników umysłowych, różnego ro-
dzaju specjalistów, administratorów, przedstawicieli wolnych zawodów, urzęd-
ników. Kryterium ich wyodrębnienia było posiadanie wykształcenia. Chłopi
zaś w dużej mierze charakteryzować się mieli specyficznym trybem sprawo-
wania własności społecznej – poprzez własność spółdzielczą.

Aby uniknąć odpowiedzi na pytanie o grupy ludzi zarządzających państwem
komunistycznym, trzeba było zdecydowanie deprecjonować rolę inteligencji w spo-
łeczeństwie i udział w sprawowaniu władzy. Pisano, że „inteligencja nie jest od-
rębną klasą społeczną i nią nie była – nie ma odrębnych trwałych interesów i nie
stanowi samodzielnej siły w gospodarce i polityce. (…) Inteligencja jako odrębna
warstwa społeczna będzie zanikać, a zastąpią ją wyróżnione na podstawie innych
kryteriów grupy społeczno-zawodowe”20. Rola inteligencji wypływać miała przede
wszystkim z powodu niskiego poziomu wykształcenia robotników. Dlatego, i to
do czasu, musiała spełniać funkcje organizacyjne, kulturalne i ideologiczne w in-
teresie całego społeczeństwa. Nadzór nowej klasy nad robotnikiem tuszowano:
„Sprzeczności między kierownikami różnego szczebla a robotnikami nie mają
charakteru klasowego – zarządzający i kierownicy działają z ramienia państwa,
które programowo reprezentuje interesy robotników”21.

Zgodnie z przewodnią ideą, zniesienie prywatnej własności i uspołecznie-
nie narzędzi wytwarzania w społeczeństwie komunistycznym prowadzić ma do
wszechstronnego rozwoju zdolności ludzkich, stanowiących jeden z elementów
sił wytwórczych społeczeństwa22. „W społeczeństwie tym przymus zewnętrzny
i płaca, jako bodziec materialny do pracy mają ustąpić na rzecz motywów zain-
teresowania samą treścią pracy, świadomości potrzeby pracy dla dobra społe-
czeństwa oraz nawyku pracy. Każdy człowiek powinien mieć możliwość wybo-
ru pracy odpowiadającej jego indywidualnym dyspozycjom i uzdolnieniom,
dostarczającej mu radości i satysfakcji, a jednocześnie nie tłumiącej tych stron

19 S. Widerszpil S., op.cit., s. 91.
20 Ibidem, s. 104.
21 Ibidem, s. 91.
22 A. Jasińska-Kania, Ideał człowieka, w: Idea społeczeństwa komunistycznego w pracach klasyków

marksizmu, pod red. J. Szackiego. PWN. Warszawa 1977, s. 70.
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jego osobowości, które uzewnętrzniać się mogą dopiero w działalności pozaza-
wodowej”23. Robotnik, chłop i inteligent, przezwyciężając różnice między sobą,
mieli stawać się sobie coraz bliżsi, tak że te różnice miały się zacierać i ostatecz-
nie przestać istnieć – co byłoby osiągnięciem społeczeństwa bezklasowego.

Wedle poglądów Lenina ludzie „oswobodzeni od kapitalistycznej niewoli,
przywykną stopniowo do przestrzegania elementarnych od wieków znanych
[…] powtarzanych reguł współżycia, przestrzegania ich bez przemocy, […],
bez specjalnego aparatu do przymuszania, które nazywa się państwem”24. Po-
nadto, po upowszechnieniu dostępu do wykształcenia wszyscy będą mieli moż-
liwość i obowiązek w zarządzaniu, które przestanie być przywilejem: „wszyscy
będę rządzili kolejno i rychło przyzwyczają się do tego, że nikt nie rządzi”25.

Mająca nastąpić eliminacja konfliktów interesów i wojen, prowadzić bę-
dzie do zaniku egoizmu, dominacji, postaw agresywnych. W miejsce indywi-
dualizmu burżuazyjnego rozwijać się będą postawy prospołeczne. Pożądane
stosunki wzajemne to, jak pisał Engels w pracy O pochodzeniu rodziny, uczu-
cia wzajemnej miłości, braterstwa, życzliwości, tolerancji, przyjaźni i współ-
pracy, opiekuńczości w stosunku do słabszych. Ważne w ideologii było też
przekonanie, że masowe przeobrażenie ludzi może dokonać się tylko w rewo-
lucji, po pozbyciu się „starego” można budować nowe społeczeństwo. Dopie-
ro na gruncie socjalizmu mogło wyłonić się nowe społeczeństwo.

Ale w praktyce pojawiły się problemy: ten przeciętny człowiek z roku na rok
coraz mniej chętnie pracuje, jego wydajność ciągle jest niska, za otrzymywane
wynagrodzenie nie jest w stanie utrzymać całej rodziny – dlatego kobieta, mająca
swoje domowe obowiązki, musi również pracować. Ich zakres potrzeb został (przy-
kład ZSRR) dokładnie określony: „mieszkanie nie przekraczają ce 9 m2 na osobę,
proste jedzenie, tania komunikacja miejska, żeby dostać się do pracy, gazety i fil-
my propagandowe, dla intelektualistów wybrane książki po przystępnej cenie,
pomoc lekarska w razie choroby (przy konieczności opłacenia – dania łapówki
lekarzowi), niewielka renta starcza lub inwalidzka…”26. Do tego dochodził brak
swobodnej zmiany pracy. Ludzie zwolnieni z pracy zmuszeni byli do przymuso-
wych robót na zesłaniu. Brak możliwości niekontrolowanego poruszania się,
korzystania z towarów średnio – luksusowych, podporządkowanie urzędnikom
w najdrobniejszych nawet kwestiach. Istniejąca w kapitalizmie alienacja w ko-
munizmie, (w realnym socjalizmie, jak określa go Woslenski) nie znikła, ale

23 Ibidem , s. 73.
24 W. Lenin, Państwo i rewolucja, s. 90.
25 Ibidem, s. 97.
26 M. Woslenski, op.cit., s. 89.

p3.p65 08-07-15, 23:05135



136 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

powiększyła się. „Radziecka ekonomia polityczna nie dlatego milczy na temat
alienacji, że została ona definitywnie zlikwidowana dzięki zwycięstwu socjali-
zmu, ale dlatego, że stała się wszechobecna. […] [obywatele] muszą entuzja-
stycznie przyjmować decyzje władz, śpiewając hymny na cześć ukochanej par-
tii”27. Djilas wspomina o koniecznej „dwu-twarzowości”, konieczności istnie-
nia dwóch umysłów u przeciętnego człowieka komunistycznego: jedno oblicze
– oficjalne, sztywne, drugie – prywatne, własne, dla najbliższych. Ludzie w sys-
temie nie godzili się z daną im rzeczywistością, z której oficjalnie mieli być
dumni. Ludzie ukrywali swe przemyślenia, zachowywali je dla siebie.

Jedyną niewyalienowaną grupą, zadowoloną ze swego wygodnego życia,
była nowa klasa, której zawodem jest rządzenie, i dla której najważniejsza jest
władza. Żony członków nowej klasy nie pracują, bardzo często zatrudniają
służące. Fakt ten był zawsze pieczołowicie skrywany. „Radością jego życia
(członka nowej klasy, nomenklatury), jego jedyną pasją jest siedzieć w swoim
biurze, z telefonem rządowym w zasięgu ręki i zatwierdzać wszystkie decyzje
KC – decyzje, które jutro staną się prawami…”28. Luksusowe życie (domy,
dacze, dostęp po niskich cenach do towarów luksusowych, wyjazdy zagra-
niczne) powodują, że nową klasę od społeczeństwa dzieli przepaść.

Charakterystycznym elementem było też komunistyczne morale. Jak wska-
zuje Djilas, wraz z uzyskiwania pełni władzy do głosu dochodzą konflikty,
polityczne intrygi, wzajemne oszczerstwa, nienawiść i intelektualny upadek29.
Wewnętrzna moralna i duchowa zwartość ruchu wietrzeje – krzewi się nieto-
lerancja, służalczość, szpiegowanie, donosy30. „Moralność komunisty” zaczęła
oznaczać wszystkie negatywne cechy charakteru ludzkiego.

W systemie komunistycznym powstały całe rzesze ludzi odhumanizowa-
nych, zniszczonych w procesie „resocjalizacji propaństwowej”, typ homo so-
vieticius, jak to ujął Aleksander Zinowiew. Represyjność państwa komuni-
stycznego, jego olbrzymie rozmiary administracyjno-urzędnicze, potwierdza-
ły fakt istnienia dużych sprzeczności w jego ramach, czyli zgodnie z ideologią
marksistowską – ostrej walki klas. Djilas stwierdza, że taki system coraz bar-
dziej upodabniał się do niewolnictwa i feudalizmu. Rola człowieka w syste-
mie komunistycznym została sprowadzona na jeden z najniższych poziomów
w historii społeczeństwa.

27 Ibidem, s. 96.
28 Ibidem, s. 42.
29 M. Dżilas, Nowa klasa, s. 163.
30 Ibidem, s. 164.
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We współczesnej debacie o demokratycznym porządku społeczno-
politycznym pojawiają się głosy o kryzysie demokracji. Obja-
wami kryzysu mają być trudności funkcjonowania demo-

kratycznych państw, w których obserwuje się spadek zaangażowania obywateli,
zmniejszenie się liczby osób aktywnych politycznie oraz obniżenie poziomu
debat publicznych1.

Część myślicieli uważa tezy o kryzysie demokratycznego porządku za
przesadę2, inni postulują przemyślenie na nowo podstaw demokracji ze
względu na zmiany powstałe między innymi na skutek korzystania przez
obywateli z demokratycznych swobód3. Podejmowana jest refleksja nad
optymalnym kształtem demokratycznego porządku, która daje różne roz-
wiązania. Kształt demokratycznego porządku posiada wiele uwarunkowań,

1 Zob. m. in: Z. Brzeziński, S. P. Huntington, The current Pessimism about Democracy, New York
1976, Ph. C. Schmitter, Demokracja – zagrożenia i problemy, w: red. P. Śpiewak, „Przyszłość demo-
kracji. Wybór tekstów”, wyd. Aletheia, Warszawa 2005, s. 14 – 19.

2 Zob. J. Nida – Rümelin, Demokratie und Wahrheit, wyd. Beck, München 2006, s. 8 i n.
3 Por. m in.: E.-W. Böckenförde, Verlust des Standhaften in jeder Hinsicht. Das Bild des Menschen

im gegenwärtigen Recht, w: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 27.07.2001, s. 7-8, również: U. Beck,
Kinder der Freiheit: Wieder das Lamento über den Werteverfall, w: red. Tenże, „Kinder der Freiheit“,
wyd. Shurkamp, Frankfurt 1998, s. 9 – 33, również: G. Sartori, Teoria demokracji, przeł. P. Amster-
damski i D. Grinberg, wyd. PWN, Warszawa 1994, s. 20.
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jednym z nich jest kondycja człowieka-obywatela: jego postawy moralne
i przekonania etyczne4.

Poniżej zaprezentuje się i rozpatrzy elementy teorii demokracji agonistycznej
wedle Chantal Mouffe. Uwagę skupi się na wizerunku człowieka w tej koncepcji,
gdyż interesujące są różnice między tradycyjnym sposobem rozumienia obywate-
la, a przyjętym przez Mouffe. Ważnym jest też pytanie: czy demokracja oparta
o agonizm – proponowany przez Mouffe – może stanowić właściwą odpowiedź
na aktualne trudności funkcjonowania demokratycznych porządków politycznych?

Filozofia polityki Chantal Mouffe jest kontynuacją myśli lewicowej na-
wiązującej do Karola Marksa. W roku 1985 Chantal Mouffe i Ernesto Laclau
opublikowali „Hegemony and Socialist Strategy”5, jedno z głównych dzieł
tzw. „Nowej Lewicy”, którego zasadniczą myślą jest, iż istotę polityki stano-
wią spory i przeciwieństwa. W „Paradoksie demokracji” Mouffe rozwija taką
wizję polityki. Głównym zadaniem polityki jest regulowanie pojawiających
się spornych kwestii i zapobieganie zburzeniu panującego porządku. Nie cho-
dzi o trwałe rozwiązywanie istniejących problemów, lecz o ujmowanie ich
w proceduralne ramy. Celem polityki jest tu zapobieganie rozpadowi państwa
i zbrojnym konfliktom wewnętrznym.

Koncepcja demokracji agonistycznej stosuje teorię walki przeciwieństw
Marksa do teorii demokracji. Widoczne są nawiązania do Carla Schmitta i je-
go koncepcji polityczności. Koncepcja ta zakłada bowiem istnienie wewnątrz
państwa jedności politycznej, dzięki której nie dochodzi do polaryzacji stano-
wisk i pojawienia się opozycji typu wróg – przyjaciel wewnątrz państwa za-
grażającej rozpadem państwa6.

Aby przedstawić sylwetkę demokraty (obywatela demokratycznego państwa)
w ujęciu Mouffe należy ukazać główne aspekty demokracji agonistycznej.

(1). Demokracja agonistyczna dla Mouffe to alternatywna teoria demokra-
cji, która nie zapomina o istocie polityki i polityczności oraz uwzględnia po-
głębiający się pluralizm współczesnych społeczeństw7.

4 Pogląd ten reprezentuje m in: E.-W. Böckenförde, Por. E.-W. Böckenförde, Etos nowoczesnej
demokracji a Kościół, w: Tenże, „Wolność, państwo, Kościół”, przeł. P. Kaczorowski, wyd. Znak,
Kraków 1994, s. 26 – 27. Tezę o uzależnieniu etosu społeczeństwa od jego członków prezentuje
również Alexandrowi Schwał; zob. A. Schwan, Grundwerte der Demokratie. Orientierungsversuche
im Pluralismus, wyd. Pieper, München 1978, s. 38.

5 Wyd. polskie: Ch. Mouffe, E, Laclau, Hegemonia i socjalistyczna strategia: przyczynek do projektu
radykalnej polityki demokratycznej, przeł. Sławomir Królak, wyd. Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2007

6 C. Schmitt, Der Begriff der Politischen (1927), w: Tenże, „Positionen und Begriffe im Kampf mit
Weimar – Genf – Versailles 1923 – 1939“, wyd. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1940, s. 68 – 74.

7 Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, przeł. W. Lach, M. Kamińska, A. Orzechowski, wyd. DSWE
TWP, Wrocław 2005, s. 113.
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Demokracja agonistyczna staje w opozycji zwłaszcza wobec demokracji
agregacyjnej Josepha Schmupetera8 i Anthonego Downsa9 oraz demokracji de-
liberacyjnej Jurgena Habermasa i Johna Rawlsa, które – zdaniem Mouffe – mia-
ły przynieść upowszechnienie indywidualizmu, zagrażającego społecznej kon-
strukcji i niszczącego „tkankę społeczną”. W efekcie człowiek poszukuje „in-
nych form kolektywnej identyfikacji, które niezwykle często mogą stwarzać
zagrożenie dla obywatelskiej więzi, jaka powinna jednoczyć demokratyczne
stowarzyszenie polityczne”10. Pojawiające się zamiast obywatelskiej więzi
„inne formy kolektywnej identyfikacji” naruszają jedność polityczną państwa.
Zapobieganie temu to zadanie demokracji agonistycznej. Indywidualizm wraz
z demokracją agregacyjną i deliberacyjną dla Mouffe niszczy istotę demokra-
tycznego porządku.

Mouffe w kwestiach polityczności odwołuje się do Carla Schmitta, który
mówi o kryzysie państwa i demokratycznego parlamentaryzmu spowodowa-
nym wyparciem dyskusji przez „kulturę negocjacji” i odpolitycznieniem11.
Podczas dyskusji strony przeciwne starają się przekonać interlokutorów do
swoich racji i toczą spór o prawdziwość idei. Negocjacje uzgadnianie kto z cze-
go rezygnuje i co w zamian otrzyma12. Koncepcja agonizmu wydaje się opie-
rać na diagnozie Schmitta. Podstawowym zarzutem Mouffe wobec dotych-
czasowych teorii demokracji jest założenie możliwości osiągnięcia kompro-
misu lub konsensu mimo istniejącego pluralizmu. Należy według Mouffe uznać
istnienie różnic i zrezygnować z prób ich niwelacji pod pozorem dążenia do
wspólnego stanowiska.

W centrum agonistycznej teorii demokracji Mouffe umieszcza zagadnie-
nie władzy. Istotą radykalnej (agonistycznej) demokracji proponowanej przez
Mouffe jest uznanie, że „społeczna podmiotowość konstytuowana jest przez
władzę”13. Jeśli przyjąć propozycję Mouffe, to głównym zadaniem demokra-
tycznej polityki staje się uzgadnianie stosunków władzy z demokratycznymi
zasadami. Żaden podmiot nie może być reprezentantem całości bez wyjątku,
nie posiada odpowiednich uprawnień, a sama reprezentacja podlega rozma-
itym ograniczeniom (czasowym i proceduralnym).

8 Zob. J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm i demokracja, przeł. M. Rusiński, wyd. PWN,
Warszawa 1995.

9 Zob. A. Downs, Ökonomische Theorie der Demokratie, wyd. Mohr, Tübingen 1968.
10 Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, op. cit., s. 113.
11 C. Schmitt, Duchowa i historyczna sytuacja dzisiejszego parlamentaryzmu, w: Tenże, „Teologia

polityczna i inne pisma”, przeł. P. Kaczorowski, wyd. Znak, Kraków 2000, s. 120.
12 Tamże.
13 Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, op. cit., s. 116.
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Władza dla Mouffe łączy się nieodmiennie z hegemonią. Grupa wygrywają-
ca wybory z definicji jest silniejsza, posiada większe poparcie, a przez to jej
władza otrzymuje legitymizację, która wynika z uznania jej zasadności przez
większość. To przekonanie odróżnia demokrację agonistyczną od innych teorii,
które legitymizację władzy uzależniają od woli większości i praworządności.

Tradycyjne koncepcje demokracji zakładają możliwość porozumienia
obywateli na drodze kompromisu, co dla Mouffe zaprzecza podstawowym
faktom społecznym. Uznanie takiej możliwości zmusza do założenia racjo-
nalności myślenia człowieka. Mouffe postuluje „agonistycznego pluralizmu”
jako podstawowy fakt demokracji14 i tłumaczy to pojęcie poprzez rozróż-
nienie na „politykę” i „to, co polityczne”15. Politykę Mouffe ujmuje jako
zespół praktyk, instytucji itp., które mają na celu uporządkowanie życia
w społeczeństwie. W strukturę polityki wpisane jest niebezpieczeństwo po-
jawienia się „tego, co polityczne”, czyli konfliktu – tu Mouffe idzie za Car-
lem Schmittem16. Termin „to, co polityczne” w radykalnej demokracji wska-
zuje na istniejące w społeczeństwie antagonizmy i spory, które mogą się
pojawić pomiędzy obywatelami. Zadaniem polityki jest ich przekształcanie
w agonizmy17 - „oswojoną” postać antagonizmu, który powstaje pomiędzy
wrogami. Agonizm pojawia się, gdy naprzeciwko siebie stają przeciwnicy.
Z wrogiem walczy się na śmierć i życie. Przeciwnik jest „wrogiem posiada-
jącym pełnię praw, kimś, z kim łączy nas pewna wspólnota podstaw, dzieli-
my z nim bowiem poparcie dla etyczno-politycznych zasad liberalnej demo-
kracji: wolności i równości”18.

Postulowany przez Mouffe agonistyczny pluralizm okazuje się zatem plu-
ralizmem ograniczonym, zakładającym istnienie wspólnej podstawy umożli-
wiającej dyskurs19. Mouffe, mimo przekonania o podstawowej niemożliwości
osiągnięcia kompromisu lub konsensu, zakłada zbiór zasad etycznych, bez
istnienia których jakakolwiek polityka nie jest możliwa. Te podstawowe zasa-
dy to zbiór wartości, a raczej – jak się wydaje na podstawie lektury tekstów
Mouffe – postaw moralnych wspólnych wszystkim obywatelom20.

14 Tamże, s. 118.
15 Tamże.
16 Por. C. Schmitt, Der Begriff des Politischen (1927), w: Tenże, „Positionen und Begriffe im

Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923 – 1939“, wyd. Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg,
Hamburg 1940, s. 68 – 74.

17 Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, op. cit., s. 118.
18 Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, op. cit., s. 119.
19 Por. Tamże, s. 121.
20 Tamże, s. 121.
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Powyższe założenie nie jest oryginalnym odkryciem koncepcji propono-
wanej przez Mouffe. Większość teorii pluralizmu podkreśla niezbędność ist-
nienia różnie nazywanej sfery wspólnej, czyli zbioru wartości, zasad lub reguł
postępowania, które charakteryzują wszystkich członków danej wspólnoty21.
Bez istnienia owej sfery porozumienie i pokojowe istnienie na jednym terenie
nie jest możliwe.

Można zapytać o novum koncepcji Mouffe. Pluralizm agonistyczny – ra-
dykalny – wymaga wspólnej podstawy, czym nie różni się od koncepcji plura-
lizmu opartych „wąską” sferę wspólną. Jeśli jednak zgodzimy się na istnienie
takiej sfery, to zarazem możliwym stanie się dążenie do kompromisu. Demo-
krację agonistyczną i agonistyczny pluralizm odróżnia uznanie konfliktu za
nieusuwalny, za przynależący do istoty demokracji. Jeśli tak, to nie pozostaje
nic innego jak przyjąć za Mouffe, że istotą demokratycznej polityki jest zma-
ganie się ze sobą różnic i przeciwieństw. W procesie politycznym nieuniknio-
nym przy powyższych założeniach jest wykształcanie się opozycji typu „my”
i „oni”, o których pisał Carl Schmitt uważając pojawienie się tego typu pola-
ryzacji stanowisk za potencjalnie destrukcyjne dla państwa.

„My” to grupa ludzi uważających się za swoich. „Oni” to obcy – inni pod
różnym względem, „inność” może dotykać wszelkich płaszczyzn życia czło-
wieka, a sfera wspólna z konieczności jest niewielka. Należy uznać istniejący
pluralizm „my” i „oni” oraz tak urządzić scenę polityczną, by „oni” postrze-
gani byli jako przeciwnicy. Widać w tymi miejscu wpływ Carla Schmitta na
myśl Mouffe, która uznaje wytworzenie się przeciwieństw typu wróg – przy-
jaciel (Freund – Feind) w ramach jednego porządku politycznego za zagroże-
nie bezpieczeństwa państwa. Nie można jednak zapobiegać pojawianiu się
w polityce stanowisk opozycyjnych. Problem polega na tym, by dochodziło
do konfrontacji, która dla radykalnej demokracji jest „(…) zasadniczym wa-
runkiem jej istnienia”22, ale bez zbrojnej walki.

Mouffe zwraca uwagę na przemianę zasady większości głosów, która nie
jest współcześnie zasadą wyłaniającą wolę większości. Decyzja podejmowana

21 Zob. E. Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien. Erweiterte Ausgabe, wyd. Shur-
kamp, Frankfurt am Main 1991, s. 248 – 249, A. Schwan, Grundwerte der Demokratie. Orientierungsver-
suche im Pluralismus, wyd. Pieper, München 1978, s. 41, s. 43, przeciwnego zdania jest H. Spinner; zob.
H. Spinner, Pluralismus als Erkenntnismodell, wyd. Suhrkamp, Frankfurt 1974, s. 10 i n., por. J. Byrska,
Pluralistyczne społeczeństwo a funkcjonowanie demokratycznego państwa (zarys problemu), w: red.
Z. Plasienkova, E. Lalikova, „Igor Hrusovsky osobnost slovenskiej filozofie“, wyd. FiF UK, Slovenske
filozoficke zdruzenie pri SAV, Filozoficky ustaw SAV, Bratysława 2007, s. 247 – 249.

22 Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, op. cit., s. 121.
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przy jej pomocy jest przypadkową wypadkową głosów i nie ukazuje woli więk-
szości23, a przegłosowani –wbrew temu, co zakłada klasyczna teoria demokracji
– ulegają marginalizacji. Nadzieja na zwycięstwo w kolejnych wyborach jest
nikła, a nawet złudna24. Mouffe proponuje zastąpienie zasady większości gło-
sów – zasadą uczestnictwa, co jest typowe dla teorii demokracji pluralistycz-
nych, w których zasada większości jest mocno ograniczona, dzięki czemu pra-
wa jednostek o bardzo zróżnicowanych poglądach pozostają nienaruszone25.

(2). Teoria demokracji agonistycznej inaczej niż teorie klasyczne ujmuje
obywatela. Klasyczna teoria demokracji przyjmuje, że obywatel to racjonal-
nie (logicznie) myśląca i konsekwentnie działająca jednostka, która jest odpo-
wiedzialna za swe czyny oraz podejmuje decyzje ze względu na cele wyższe,
a nie partykularne interesy26. Obywatel w klasycznym ujęciu jest świadomy
potrzeb swego społeczeństwa i w imię dobra ogółu potrafi wyrazić zgodę na
decyzję sprzeczną z jego własnym interesem27.

Bez wzajemnego uznania i szacunku nie jest możliwa wymiana poglądów
zgodna z zasadami demokracji. Podkreśla się nie tylko uznanie dla własnych
praw, ale i dla identycznych praw drugiego28, co jest realizacją zasady równo-
ści w praktyce, zakłada chęć zrozumienia i otwartość na poglądy inne niż
moje własne, co nie wymaga ani akceptacji, ani aprobaty dla zachowań sprzecz-
nych z własnymi odczuciami, ale zakazuje zwalczania ich w sposób narusza-
jący prawa drugiego człowieka.

23 Zasadę większości w pluralistycznym społeczeństwie krytykuje również Arend Lijphart; zob.
A. Lijphart, Konsensusowi model demokracji, w: red. P. Śpiewak, „Przyszłość demokracji. Wybór
tekstów”, przeł. P. Rymarczyk, wyd. Aletheia, Warszawa 2005, s. 153 – 168. O niereprezentatywności
zasady większości głosów przekonana jest również Ota Weinberg; zob. O. Weinberg, Gerechtigkeit
als Leitidee der Demokratie, w: „Internationales Jahrbuch für Rechtsphilosophie und Gesetzgebung.
1989. Akutelle Probleme der Demokratie”, wyd. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien 1989, s. 99 – 121.

24 Mouffe ponownie wyraźnie nawiązuje do Carla Schmitta, który bardzo podobną krytykę zasady
większości przedstawił w opublikowanym w 1926, a później w nowej redakcji w roku 1932 tekście
pt: Duchowa i historyczna sytuacja dzisiejszego parlamentaryzmu, zob. C. Schmitt, Duchowa i histo-
ryczna sytuacja dzisiejszego parlamentaryzmu, w: Tenże, „Teologia polityczna i inne pisma”, przeł.
P. Kaczorowski, wyd. Znak, Kraków 2000, s. 131-133.

25 Zob. A. Lijphart, Konsensusow model demokracji, op. cit., s. 155 -160.
26 Zob. G. Sartori, Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski i Daniel Grinberg, wyd. PWN,

Warszawa 1994, s. 70 – 73.
27 Sylwetkę obywatela trafnie opisuje m. in. Maria Ossowska. Por. M. Ossowska, Wzór demokra-

ty, wyd. Daimonion, Lublin 1992.
28 Por. E. Tugendhat, Anthropologie statt Metaphysik, wyd. Beck, München 2007, s. 25 – 27.

Tugendhat zwraca uwagę na konieczność uznania jednakowości mnie i drugiego. Uznanie to jest
warunkiem osiągnięcia zadowolenia i szczęścia. Wydaje się, że można przenieść problem uznania
jako warunku szczęścia na płaszczyznę rozważań o porządku demokratycznym.
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Tradycyjnie przypisuje się obywatelowi zdolność do kompromisu, z czym
wiąże się postulat tolerancji oraz działania obiektywnego, sprawiedliwego29.
Od obywatela wymagane jest też zaangażowanie na rzecz państwa, czyli czynne
korzystanie z wolności politycznej.

Dzięki wymienionym cechom możliwe jest uzgadnianie na drodze demo-
kratycznych procedur decyzji, która obowiązuje wszystkich i wszyscy się jej
podporządkowują.

(3). Przed obywatelem demokracji agonistycznej stawiane są inne wyma-
gania niż powyższe. Gotowość do kompromisu oraz przestrzeganie osiągnię-
tego konsensu w imię dobra ogółu nie jest wymogiem wobec obywatela. De-
mokracja agonistycznej nie postuluje ustępstw i rezygnacji z własnego zdania
ze względu na wspólne dążenia.

Wydaje się, że nieobecne jest założenie racjonalności myślenia i działania.
Zdaniem Mouffe emocje i namiętności odgrywają niebagatelną rolę w działa-
niach człowieka, a szczególnie w działaniach politycznych30. Zapominanie o ich
roli jest szkodliwe31, gdyż – obok logiki – kierują one ludzkimi działaniami.

Agonistyczna teoria demokracji podkreśla dynamiczność polityki. Bez-
warunkowe zakładanie racjonalności działania obywatela jest niesłuszne,
bowiem kierowany emocjami może on zmieniać decyzje bez względu na
konsekwencje. Racjonalistyczne podejście do człowieka „wyklucza samo
pytanie o warunki istnienia demokratycznego podmiotu”32, a koncepcja
podmiotu uznająca jednostkę za ważniejszą i wcześniejszą od społeczeń-
stwa, przyznająca podmiotowi nienaruszalne prawa, ma odpowiadać za
trudności współczesnych demokracji. Pytanie o obywatela i obywatelstwo
należy więc – zdaniem Mouffe, jako przedstawicielki lewicy – postawić
inaczej, tak, aby na pierwszym planie znalazły się język, kultura oraz „kom-
pleks praktyk działania podmiotu”33 – to, co dla klasycznych teorii demo-
kracji nie było decydujące.

29 Tolerancja nie oznacza zgody na wszystko. Współczesne dyskursy o tolerancji, podobnie jak
i o godności, naznaczone są problemem podania odpowiedzi na pytanie o rozumienie tolerancji.
W języku łacińskim słowo tolerancja oznacza znoszenie czegoś uciążliwego. Por. R. Legutko, Ety-
ka absolutna i społeczeństwo otwarte, wyd. Arcana, Kraków 1994, s. 155 i n.

30 Pisząc o namiętnościach i ich roli w polityce Mouffe powtarza myśl Carla Schmitta, który
ukazywał jak ważnym narzędziem stała się propaganda odwołująca się do emocji, a nie do idei. Por.
C. Schmitt, Duchowa i historyczna sytuacja dzisiejszego parlamentaryzmu, w: Tenże, „Teologia poli-
tyczna i inne pisma”, przeł. P. Kaczorowski, wyd. Znak, Kraków 2000, s. 120.

31 Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, op. cit., s. 121.
32 Tamże, s. 112.
33 Tamże.
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Tożsamość jednostki w teorii demokracji agonistycznej nie jest ukształto-
wana na stałe: „każda tożsamość ma charakter relacyjny, (….) warunkiem
wstępnym istnienia każdej tożsamości jest uznanie różnicy”34. Wspomniany
„kompleks praktyk podmiotu” jest zbiorem relacji w jakich działa jednostka
i budują one jej tożsamość, która – tak jak demokratyczny porządek – jest
dynamiczna, w ciągłym procesie stawania w zmaganiu z innością.

(4). Wizerunek obywatela wyłaniający się z koncepcji demokracji agoni-
stycznej pokazuje jednostkę w grupie. Społeczeństwo jest naturalnym miej-
scem pojawiania się jednostek i z tego względu – wedle Mouffe – jest od nich
wcześniejsze. Jednostka w demokracji agonistycznej stale zmaga się z prze-
ciwnościami i wydaje się być osamotniona. Istniejące różnice i agonistyczny
pluralizm nie pozwalają jednostkom na osiągnięcie trwałego porozumienia.
Zmaganie z przeciwieństwami i nieustająca zmiana, to trwałe elementy życia
jednostki, a wspólna baza wydaje się być dość nikła.

Obywatel demokracji agonistycznej nie rezygnuje w imię wspólnego do-
bra z własnych celów. Może nie dopuszczać żadnego kompromisu, negować
proponowany konsens i nadal działać zgodne z demokratycznymi zasadami.
Granicą działania jest zakaz zbrojnego konfliktu. Zastanawiać może, czy jest
to realne w sytuacji, gdy jednostki są świadome prawa do niezgody na jaki-
kolwiek kompromis? A sam zakaz walki można przecież rozumieć jako naru-
szenie prawa do zachowania własnego zdania.

Wobec obywatela w demokracji agonistycznej stawia się o wiele prostsze
wymagania niż te w klasycznej teorii demokracji. Obywatel agonistyczny może
nie liczyć się ze zdaniem innych, bowiem konflikt nieunikniony, a kompromis
jest niemożliwy. Brak odniesień do wartości wyższych uniemożliwia skutecz-
ne zapobieganie sporom i konfliktom. Rozwijanie klasycznych cnót obywa-
telskich, do których należy działanie dla dobra wspólnego, nie jest wymaga-
ne. Być może demokracja agonistyczna pomija milczeniem działanie na rzecz
ogółu wykraczające poza interesy jednostki, ale wówczas grupowy charakter
życia jednostki traciłby sens, a Mouffe nie wydaje się odrzucać możliwości
działania na rzecz dobra wspólnego, zakłada istnienie zbioru wspólnych za-
sad. Obserwacja współczesnych scen politycznych ujawnia problemy z wy-
pracowaniem stabilnego i jednocześnie twórczego kompromisu (konsensu),
co wydaje się – ale tylko do pewnego stopnia – potwierdzać tezy Mouffe o nie-
usuwalności sporu ze sfery politycznej.

34 Ch. Mouffe, Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna, 19.11.2005, w:
http://www.recykling.uni.wroc.pl/index.php?section=5&article=154, 04.01.2008.
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„Máme morálne záväzky rešpektovať
spravodlivé zákony. Na druhej strane máme

morálne záväzky nerešpektovať nespravodlivé
zákony, pretože odmietanie zla, je taký

veľký morálny záväzok, ako kooperácia
s dobrom.“

                        Martin Luther King Jr.

V súvislosti s rôznym chápaním občianskej neposlušnosti (od širšieho
chápania – Thoureau cez kultivované rozpracovanie – J. Rawls, až
po násilie pripúšťajúce alternatívy – Raz, Zinn), si uvedomujeme,

aká relatívna je pravda o občianskej neposlušnosti.
Rawlsova analýza politických obligácií uvádza dostatočné množstvo pádnych

argumentov pre tvrdenie, že naozaj existujú morálne záväzky voči právu. V poro-
vnaní s vyššie uvedenými argumentami iných (najmä s jusnaturalistami) je ak-
ceptovateľnejšou pre ľudí najmä pre použitie presahujúceho konsenzu (overlap-
ping consensus)1. Tento konsenzus zahŕňa navzájom protirečivé religiózne, filo-
zofické a morálne učenia, ktoré sa zhodli na politickej koncepcii spravodlivosti,
ktorá je vlastne aj morálnou koncepciou obsahujúcou zásady spravodlivosti a od-
zrkadľujúcou kooperatívne cnosti. Obe koncepcie (jusnaturalistické i zmluvné) sa

1 Rawls, J.: Teorie spravedlnosti. Praha l995, s. l3l.
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zdajú byť „zrelšie“ ako utilitárne chápanie štátu viazané často na právny pozitivi-
zmus, ktorý skrýva viacero úskalí osobitne z hľadiska morálneho posúdenia.

Problém rozporu medzi právom a morálkou je veľmi starý, prinajmenšom
siaha do dejín starovekého Grécka. V Sofoklovej tragédii Antigona hlavnú de-
jovú líniu tvorí konflikt medzi kráľom Kreóntom a dcérou jeho sestry Antigo-
nou, ktorá je dodnes modelom rozporu príkazov práva a morálky. Prinútená
„vyšším“ právom hrdinka sa cíti viazaná svedomím porušiť kráľov príkaz, hoci
si uvedomuje krutý trest, ktorý ju za tento počin čaká.

Opačný názor môžeme postrehnúť v Platónovom dialógu Kritón2, kde ne-
spravodlivo uväznený Sokrates bráni autoritu práva, aj keď si uvedomuje, že
jeho uväznenie je nespravodlivé. Inak povedané, úcta k zákonom a právu štátu
bola pre neho viac ako možnosť jej výrazného oslabenia v prípade jeho úteku,
a to aj za cenu vlastného života.

Pozrime sa na názory predstaviteľov šiestich škôl politickej etiky na daný
vzťah rozporu medzi právom a morálkou vo vzťahu k neposlušnosti, ktoré sú
analyzované Smithom a Deutschom3.

1. Etickí naturalisti tvrdia, že popri univerzálnych princípoch morálky jed-
notlivca existujú aj objektívne, ale prirodzené princípy spoločenského
dobra. Ak im štát odporuje, jednotlivec je povinný neuposlúchnuť ho.

2. Pre organicistov najvyšším naplnením jednotlivca je presiahnuť jeho
hanebné ego a byť slobodným konať to, čo by mal konať, a nie to, čo by
chcel konať. Rad obhajcov tohto postoja siaha od Rousseaua, Hegla a Gre-
ena až po Mussoliniho a Hitlera.

3. Zástancovia spoločensko-zmluvných teórií, ktoré siahajú už od Platóna
a vrcholia prácami Hobbesa a Locka, oslobodzujú jednotlivca od záväzkov
voči štátu, ak ten nie je schopný zaistiť poriadok a bezpečnosť.

4. Utilitaristi chápu právo ako politický výraz kombinovaných túžob ľudí.
Odtiaľ právo odporovať existuje len vtedy, ak je jednotlivec presvedčený,
že revolta zabezpečí väčšie úžitky ako súčasná moc.

5. Existencialisti reprezentovaní filozofmi ako Kierkegaard, Sartre a Ca-
mus, ktorí sa sústredili na problematiku straty zmyslu života a odcudze-
nie človeka ako dôsledky masovej kultúry, chápu rebéliu ako základ
analýzy existencie človeka v spoločnosti.

6. K anarchistickej platforme sa hlásili: čínsky filozof Lao-Ce (6. st. pred
Kristom), v stredoveku františkáni (tí revolučnejší) a v novšom období Ri-
chard Godwin, L. N. Tolstoj a Max Stirner; aj niektoré prúdy Novej ľavi-
ce (New Left) opäť ponúkli anarchistické tézy typu „žiadne pravidlá“.

2 Platón: Kritón. In: Platónove spisy I., Oikoymenh, Praha 2003, s. 65.
3 Hattenhauer, H.: Evropské dějiny práva. C. H. Beck, Praha 1999, s. 350.
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Je hodno ešte pripomenúť človeka, ktorý bol prominentným predstaviteľom
americkej literatúry 19. storočia, Henry David Thoureau4. Jeho dielo Občian-
ska neposlušnosť (Civil Disobedience) podnietilo veľkú americkú diskusiu
o pojme „právo odporu či občianskej vláde“ (resistance to civil government)
v polovici 19. storočia. Podľa neho jedinec rozhodujúci sa slobodne má osobnú
povinnosť neposlúchnuť akýkoľvek zákon alebo všeobecne záväzný právny
predpis, ak ho jeho svedomie nemôže akceptovať. Thoureau je pesimistický
voči právu, „ktoré aj dobrých ľudí robí denne agentmi nespravodlivosti“ a kri-
tický voči nečinnosti Američanov, ktorí napriek svojim proklamovaným, ra-
dikálnym postojom nechcú nič konkrétne vykonať pre zmenu stavu.

Dworkin5 rozlišuje rôzne reakcie občana na „právo vyvolávajúce pochybno-
sti“, čiže na právo, ktoré je nejasné, a preto ho niektorí môžu hodnotiť ako nespra-
vodlivé, neľudské. Vyslovil tri paradigmy pre rozhodovanie a správanie sa občana:

1. občan by mal očakávať, že posudzované právo sa dá použiť pri tom
najextenzívnejšom výklade v negatívnom zmysle, ale pritom sám má
konať za predpokladu, že sa tak nepoužije – inak povedané, má počúvať
príslušné autority, hoci je inej mienky a pokiaľ možno snažiť sa zmeniť
toto právo legálnym právnym spôsobom,

2. občan sa má správať podľa vlastnej mienky, až kým nezasiahne verejná
autorita, napr. súd,

3. občan sa drží vlastnej mienky napriek rozhodnutiu vyššej autority, hoci
ju berie vážne.

Smith a Deutsch6 ďalej rozlišujú päť foriem politického odporu:
1. politický nesúhlas v medziach zákona,
2. občiansku neposlušnosť,
3. protestné akcie v ovzduší konfrontácie využívajúce hrozbu násilia, ktoré

majú priniesť rapídne spoločenské zmeny,
4. manifestačné akty násilia voči majetku,
5. násilná revolúcia a politické vraždy, resp. atentáty ako najextrémnejšia

a nenapraviteľná forma politického odporu.
Prvé dve možnosti rešpektujú vládu a ústavný systém, kým u ďalších dvoch

možností to už viac neplatí ako áno, no a u posledného je zvrhnutie režimu
a súčasná zmena celého systému už neodškriepiteľná. Prvé dve možnosti sú
bežne používanými prostriedkami na dosiahnutie legitímnych cieľov vo vy-
spelých demokraciách, tretia a štvrtá alternatíva môže byť často používaná

4 Thoureau, H. D.: Civil Disobedience, New York 1849, s. 96.
5 Dworkin, R.: Když se práva berou vážně, Praha 2001, s. 77.
6 Hattenhauer, H.: Evropské dějiny práva. C. H. Beck, Praha 1999, s. 375.
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(ba zaužívaná) rôznymi extrémistickými menšinami, resp. teroristickými sku-
pinami na realizáciu svojich cieľov.

Porovnajme si jednotlivé historické obdobia.
V prípade Sofoklovej Antigony šlo najskôr o odopretie poslušnosti z dôvo-

dov svedomia s dobovým potrestaním. Sokrates praktizoval dobovú občian-
sku neposlušnosť. Myslel si a konal inak, ale podriadil sa právu ako celku i za
cenu vlastnej smrti.

Stredovek patril etickým naturalistom, čo súviselo s rozmachom kresťan-
stva v Európe. Keď v Cicerónovom výroku, že ľudstvo je obrovským zhlu-
kom jednotlivcov združených všeobecným uznaním práv a spoločných záuj-
mov Augstín nahradil „právo“ slovom „spravodlivosť“, dospel k záveru, že
v histórii doteraz nejestvovala žiadna spravodlivá spoločnosť.

Z jeho učenia vyplýva bezpodmienečná povinnosť neuposlúchnuť „nespra-
vodlivé zákony“, ktoré sú v rozpore s Božím plánom.

Už Kant zdôrazňoval, že žiadne zriadenie nie je možné zlepšiť revolúcia-
mi, ale len reformami. Právo na odpor nemá v praxi civilizovanej, relatívne
spravodlivej, demokratickej spoločnosti miesto, podobne ako použitie sily
v medzinárodných vzťahoch. Napriek tomu je dnes zakotvené v ústavách štátov
a odôvodnené ako krajné riešenie a ústavná poistka občianskej spoločnosti.

Všetci ďalší autori a koncepcie z histórie mali tiež na mysli ius resistendi.
Pravé dejiny občianskej neposlušnosti začínajú až v 20. storočí (dovtedy

ani občianska neposlušnosť nebola presne vymedzená, t. j. o jej autentickom
použití sa naozaj nedá hovoriť). Človekom, ktorý použitím foriem občianskej
neposlušnosti dosiahol hádam najväčší cieľ, bol Mahátma Gándhí. Týmto
cieľom bolo dosiahnutie nezávislosti Indie spod britskej kolonizačnej nadvlády.
Dosiahol ju dvoma stratégiami:

1. nespoluprácou s Britmi, vrátane zákazu nakupovať akékoľvek britské
produkty,

2. metódou nenásilného politického boja, ktorý nazval satjágraha.
Sem patrí aj hnutie občianskej neposlušnosti, ktorého najvýraznejším pre-

javom bola kampaň za zrušenie vládneho monopolu na soľ, ktorá začala tzv.
soľným pochodom.

Jeho nenásilné formy protestu boli skutočne variabilné (azda najznámejšie
sú hladovky, ktorých bolo 17). Jeho učenie sa vykryštalizovalo do gándhízmu,
ktorý je dodnes oficiálnou doktrínou Indického národného kongresu.

V 60-tych rokoch Gándhího myšlienku pasívnej rezistencie, nenásilia, ale
aj priamej akcie využil veľký bojovník za zrovnoprávnenie černochov v USA
Martin Luther King Jr.
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Hnutie Martina Luthera Kinga, ktoré dokázalo zapáliť milióny ľudí, bolo
nakoniec úspešné. Odstránilo zákonom podloženú segregáciu čierneho oby-
vateľstva v USA.

Civilná neposlušnosť však nemusí byť vždy kolektívnou akciou, ale môže
ísť aj o individuálny protest opretý taktiež o určitý mravný dôvod rezistencie.
Obe cesty našli uplatnenie pri odmietaní povolávacích rozkazov americkými
brancami počas vojny vo Vietname (tzv. draft resistance cases).

Akcie občianskej neposlušnosti však prebiehali aj v Európe. Vývoj na pre-
lome 60-tych a 70-tych rokov a v ďalších rokoch, spojený s teroristickými
akciami Frakcie Červenej armády (RAF) v Nemecku, IRA v Ulsteri a nie-
ktorých moslimských extrémistických skupín (spomeniem len vraždu izra-
elských športovcov na olympiáde v Mníchove) veľmi rýchlo a naliehavo po-
ukázal na rozdiel medzi terorizmom a občianskou neposlušnosťou.

Neskôr začalo svoju činnosť Greenpeace a iné, najmä ekologické hnutia
využívajúce celú škálu metód protestu často na hranici občianskej neposlušnosti.

Rôzne formy protestu týkajúce sa občianskej neposlušnosti používajú aj
Palestínčania v Jeruzaleme, pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu.

Inšpirácia občianskou neposlušnosťou sa dá rozoznať i počas Pražskej jari
v roku 1968 a Zamatovej revolúcie v novembri 1989. Zo susedných krajín bola
občianska neposlušnosť využitá najmä v Poľsku počas akcií Solidarity v Gdań-
skej lodenici v roku 1980 po návšteve pápeža Jána Pavla II., ktoré naštartovali
demokratizáciu Poľska a vôbec začiatok rozpadu komunistického bloku po-
znamenaného uplatnením perestrojky a glasnosti s nástupom Gorbačova
v ZSSR, postupnou zmenou systému v Maďarsku, a radikálnym pádom ko-
munistických diktatúr v Československu a Rumunsku.

Pozrime sa na niekoľko citácií definícií občianskej neposlušnosti vyriek-
nutých profesionálnymi filozofmi, právnikmi alebo politickými vedcami:

1. „Ktokoľvek spácha akt občianskej neposlušnosti, ak a len ak koná
ilegálne, verejne, nenásilne a svedomito so zámerom mariť niektorý zo
zákonov, politík, či rozhodnutí vlády“.

2. „... občianska neposlušnosť je ...právo, podľa princípov alebo morálne-
ho práva určiť, ktoré zákony sú spravodlivé a neuposlúchnuť nespravo-
dlivé zákony, pokiaľ neposlušnosť je verejná a nenásilná“.

3. „... občianska neposlušnosť je metódou právne nedovoleného spôsobu správa-
nia zaujatého relatívne homogénnymi skupinami na odčinenie krívd“.

4. „... občianska neposlušnosť môže byť definovaná ako organizované
odmietnutie riadiť sa jednotlivými zákonmi, aby sa zaistilo alebo zame-
dzilo politickým zmenám vykonaním priameho nátlaku na vládu“.
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5. „Pod aktom občianskej neposlušnosti treba rozumieť akt vedomého a uve-
domelého porušenia práva so zámerom v rámci terajšej formy vlády
protestovať proti zlu alebo uskutočniť nejaké zlepšenie v spoločnosti“.

6. Občianska neposlušnosť ... je akýkoľvek akt alebo proces verejného
odporu voči právu alebo politike vynucovanej politickými autoritami,
ktorá spĺňa tieto atribúty: je vopred plánovaná a vedomá, chápaná auto-
rom (-mi) ako nelegálna, resp. spochybňujúca legalitu.

Po uvedení množstva definícií analyzujme teóriu občianskej neposlušno-
sti u Johna Rawlsa. Na začiatku autor upozorňuje, že v jeho konštitučnej te-
órii občianskej neposlušnosti je upresnenie princípov, kde problém tkvie v kon-
flikte povinností.

Rawls7 definuje občiansku neposlušnosť ako „verejné, nenásilné a uvedo-
melé“, ale protizákonné politické činnosti (public, nonviolent, conscentious
yet political act contrary to law), ktoré sa obvykle dejú so zámerom vyvolať
nejakú zmenu zákonov alebo vládnej politiky. Upozorňuje, že jeho definícia
pripúšťa tzv. bezprostredne sprostredkovanú občiansku neposlušnosť, t. j.
prípad, keď existujú vážne dôvody, aby sa neporušovali zákony alebo poli-
tické opatrenia, ktoré sa pokladajú za nespravodlivé... Môžeme sa predsa do-
pustiť iných priestupkov, aby sme na svoj prípad upozornili. Jednako, ale
občianska neposlušnosť musí byť vždy niečím protizákonným.

Občianska neposlušnosť je činnosť ospravedlňovaná politickými princípmi.
Odvoláva sa na všeobecne zdieľanú koncepciu spravodlivosti, na ktorej je za-
ložený politický poriadok spoločnosti – ide teda o politicky motivovaný akt.

Keďže občianska neposlušnosť sa vzťahuje aj na verejné princípy, deje sa na
fóre verejnosti, je formou apelu a má sa jej dostať čo najväčšej publicity – ide
o akt verejný – okrem iného aj preto je nenásilná. je tu zásadný odpor voči
použitiu sily, osobitne proti ľuďom. Občianska neposlušnosť môže síce vystríhať
a napomáhať, ale sama nemá byť hrozbou. Ďalší dôvod pre nenásilnosť je, že
vyjadruje neposlušnosť voči zákonom v medziach vernosti zákonom, aj keď sa
nachádza na ich okraji. Zákon je porušený, ale vernosť k zákonu sa prejavuje vo
verejnej a nenásilnej povahe činov, v ochote akceptovať zákonné následky svojho
chovania. Je to určitá cena za to, ak máme presvedčiť iných, že naše konanie má
dostatočný morálny základ v politických presvedčeniach spoločnosti.

Občianska neposlušnosť je teda niečím medzi zákonným protestom, a vy-
tvorením testovacích prípadov na jednej strane, a odopretím poslušnosti z dôvo-
dov svedomia a rôznymi formami odporu, na strane druhej.

7 Rawls, J.: Teórie spravedlnosti, Praha 1995, s. 175.
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Впродовж усього ХХ століття історія світу задемонструвала по-
мітні, подекуди навіть радикальні, зміни в мисленні народів про
себе. Европа як традиційне осердя Західної цивілізації постала

таким самим барвистим, цікавим й непередбачуваним «польовим»
матеріалом для культурних антропологів та істориків ідеї, як екзотичні
далекі племена. Її духова й культурна спадщина, звісно, з часів, мабуть,
вже мітологічних переказів, функціонувала як інспіраційно стабільна,
кумулятивно різноманітна, величезна за територією та велична за
традиціями «стартова площадка» для революційних прожектів з єдиною
«вічною» метою – модернізувати й модернізуватися1. Але власне останні
сто років на цьому континенті поступово й невпинно здійснюються
унікально глибокі, кардинальні зсуви у свідомості та моральності.

1 Тяглість збереження й переказу традицій зрівноважувало характерну рису европейського
характеру – «авантюризм», тобто, як описують хоча би Д. де Ружмон чи Н.Дейвіс, перманентне
сміливе тяжіння до розширення меж – чи йшлося про географічні кордони, чи про експерименти
у сфері духу. Див., зокрема, серію книг про культурно-історичні «ритми» Європи З.Баумана,
зокрема: Z. Bauman, Europa – niedokończona przygoda, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.
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Найперша цьому ознака: ідентичність (спершу її «колективна» форма,
а згодом й «індивідуальна») почала втішатися ключовою славою2. Вона
на вустах навіть у моменти найінтимніших нарацій. Можливо, ми
повертаємось до грецьких першовитоків нашої культурної природи, які
започаткували свідомість позагеографічної, уявленої европейськості. Адже
саме в Античності «самість», тобто тотожність із собою та спільнотою,
цементувала видимий (людський) та божественний універсуми в могутню
матрицю смислів, артикульованих у гамі образів, візій, станів та інших
значень-атрибутів, що забезпечували цілісність (себто гармонійність)
культурного довкілля. Проте болюча в силу своєї незворотної
категоричності відмінність між найсучаснішими мешканцями евроматерика
та їх небіологічними духовними предками полягає у підважуванні
вірогідності більшості базових складових життєвого екзистенційного
простору: Давній Світ носив міць «ідентичності» в собі, не мусив повсякчас
ви-мовляти її по-профанському, лише трансформував у дію та чин. Саме
тому бути Тим Греком (праєвропейцем) від самого початку передбачало
не-бути «варваром» («чужинцем»), «іншим», не-ідентичним. Від
народження й дитинства особа впліталася у зіграний ритм божественно-
людського величного епосу існування. Сучасність натомість давно
й відверто розділила гармонію пізнання світу через думку, емоцію, інстинкт,
а, відтак, рішуче реформувала взаємну проникність приватного
й публічного, свого й спільного, ідентичного й невластивого. Можливо,
навіть зруйнувала павутину співсолідарності ідентичностей («я» крізь
«ми»), яке закладало основи европейської культури. Зінтерпретувавши
дискурс Прометея як революційний пролог всебічного визволення-через-
індивідуалізацію, нащадки в результаті відкривають шлях шокуючим ще
цілком нещодавно т.зв. постіндустріальним формам пізнання (відкриття?
повернення?) людиною самої себе (як істоти) та інших (як суті), починаючи
від сумнівів в «нормальності» фізіологічного потенціалу й закінчуючи
(наразі) успішним наближенням воннегутівської еволюції навспак.
Динамічна криза мета-опікунського проекту Модерну дала гарантію

незворотності новітньої моделі комунікацій усередині спільноти, у якій
імперативи т.зв. вродженої та набутої приналежностей (до конкретної

2 Докладніше історію трансформації поняття «колективна ідентчність» див. у розділі 3. «Toż-
samości zbiorowe» однієї з найсинтезованіших моноґрафій з даної проблематики: Z. Bokszański,
Tożsamości zbiorowe, Warszawa: PWN, 2005, s. 44 – 72. Див. також: M. Rembierz, Źródła i dylema-
ty tożsamości. Filozofia wobec pytań o treść tożsamości i sens egzystencji, „Colloquia Communia”, nr
2 (69), 1999, red. J. Mizińska i H. Rarot, s. 11-39.
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форми ідентичності) заступаються дискурсуючим «самоздійсненням
у свободі» (за М.Адлером). Европа почала жити за гаслом рецентивізму:
кожного разу мати можливість епістемологічно інсценізувати форми
культурних ідентичностей своїх спільнот. «Позитивна», у розумінні Ф.Гаєка,
«свобода до» підсумовує постіндустріальну динаміку, беззаперечно
акцентуючи на індивіді як приорітетному важелі розвитку і його самого, і су-
спільств загалом, а також на зміцненні позицій явища суб’єктивізму. Та ідея
внутрішнього потенціалу людини як передумови її повноцінного існування
породила й «руйнівний» індивідуалізм, бо зосередження на власній особі
й самозаглиблення у своїй приватності не лише «розчакловує» (згадуючи
М.Вебера) світ від обмежуючих ієрархічних порядків, звичаїв та норм, а й
«знецінює і звужує обрії людського життя, призводить до втрати причетності
до інших чи суспільства в цілому», запроваджує інструментальне мислення,
скероване на максимум ефективності згідно якого з оточуючими нас істотами
«можна поводитись як із сировиною або інструментами для наших проектів»3.
«Темний» бік індивідуалізму запроваджує «парадигму приладів» (за
А.Борґманом), зводить сенс «людського» до задоволення споживацьких
потреб й, у результаті, – нав’язує велику втрату свободи як особам, так
і групам. До того ж, оптимізм референційної конвенціональності, який
обстоює, зокрема, Ю.Габермас, сусідить з нестихаючими конфліктами,
породженими законами вільного ринку, етичним релятивізмом та
недіалогічністю культурно-цивілізаційних моделей. Разюче розширення
вимірів «приватності» призвело також і до негативних наслідків гіпер-
індивідуалізації, про яку пишуть не тільки соціологи чи філософи-комунітарії:
модифікується сама «екологія людського духу» (І.Фаріон) й природа
«людського» в його універсальному розумінні.
Сучасна дилема багаторівневого самовизначення (та його пошуків)

перебуває в площині культурних досвідів та перетворень, які здійснюються,
зокрема, у людській уяві та пам’яті. Важливо зазначити, що, хоч тереном
Bildung для европейськості є майбутнє, однак головна увага в европейській
історії ідей та ментальності концентрується на невпинному розпрацюванні
ставлення до Минулого, навіть того, яке дехто ще пам’ятає «теперішнім»
(блискучою ілюстрацією цього процесу може бути ангел Історії
В.Беньяміна, який невмолимо просувається вперед, однак зі зверненим
дозаду обличчям). Психіці сучасного Европейця, як зауважує філософ
Й.Банька, може відповідати новий тип історіософії, суть якого: у спробах

3 Ч. Тейлор, Етика автентичності, Київ: Дух і літера, 2002, с. 46.
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«вписання ... власного минулого до «протоколу розбіжності» та побудови
т.зв. «еутифронічної цивілізації» (від «еутифроніка» – наука про захист
людських цінностей перед техногенними персвазіями постсучасності),
яка змогла би погодити поміж собою антиномію тимічного («зразки
гідності») та фронічного («коди орієнтації») «первістків» у розвитку
окремих европейських спільнот4.
Додаймо також, що цілісність усього «питомо европейського» підлягла

деформації: під кінець 80-х зустрілися дві Европи, а та «правдивіша» (в ро-
зумінні К.Аденауера - на захід від Ельби) зіткнулася з незворотніми
наслідками багатокультурності й глобалізацією. У свою чергу, в східно-
європейському регіоні кожна з країн, звільняючись від диктатури та
здобуваючи незалежність, зіткнулася з проблемою реконструкції
понищеного імперським дискурсом культурного й морального тла.
Так, «прощання з імперією» (за О.Гнатюк) виявилося складнішим, аніж

можна було припустити5. На тлі глибоких суспільних й ментальних
трансформацій українського й пострадянського просторів брак «культу-
рного виміру» в інтерпретаціях здійснення свободи сприяє поширенню
ситуації культурного хаосу, який свою невпинною плинністю не сприяє
«кристалізації цінностей», а радше поступово розмиває й, в результаті,
знищує аксіологічну шкалу, а, отже, і критерії «правди», «істини»,
«бажання», «свободи», «приватності», навіть «життя». Водночас
постійний стан неясності й нечительності реальності, відчуття інтенсивної
та глибокої нестабільності активує у суспільній та індивідуальній
свідомостях механізми магічного символічно-емоційного світогляду, а не
п(р)ориви до самоздійснення, зокрема у призмі моральних координах.
Як наслідок, «аномічно» деформується й самість особи, дійсність перестає
конституюватися за допомогою свідомості, мислення й емоцій, спільнота
та її члени герметизуються у дискурсі ритуалів й умовності.
Масова демонстрація індивідуалізму рівно ж ентропійна, як і надуживання

з націоналістичною ізоляцією: в обох випадках веде до деформації вітальності
та звуженні ціннісних смислів, закладених у людській природі, у моделі

4 J. Bańka, Eurorecentywizm, czyli droga Europy do wspólnotowej terażniejszości narodów, In:
Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina, red. L.Gawor, Lublin, UMCS, 2003, s. 51. Див. також:
P. Dancбk, Communio personarum a proces eurуpskej integrбcie, In: Sapienciбlny charakter antropo-
lуgie Jana Pavla II. v kontexte eurуpskej integrбcie: vedeckэ seminбr s medzinбrodnou ъиasќou ve-
novanэ prvйmu vэroиiu ъmrtia Jбna Pavla II. Preљov, Preљovskб univerzita, 2006,  s. 112-127.

5 Див.: Î. Hnatiuk, Pożegnanie z imperium (Ukraińskie dyskusje o tożsamości), Lublin: UMCS,
2003.
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культури6. Як засвідчують трансформації останніх десятиліть, надуживання
з розширенням/звуженням меж феномену ідентичності в обох випадках
призводить до деформації та загроження людської вітальності як такої,
помножує площину конфлікту того, що уявляється «траційним», з тим, що
асоціюється з «новітністю». Але яку модель культурно-правової культурно-
моральної солідарності обрати, якщо  емансипація індивідуальної свободи
призводить до етичного релятивізму, а законсервованість локального – до
колективної ізоляції? Прикметно, що постмодерні та покомуністичні
спільноти єднає універсальна потреба світоглядної певності, що в часи
множення симулякрів та стаґнації традицій уявнюється особливо гостро.
Йдеться про гуманістичну (і в даному сенсі – понаднаціональну) вісь, що
конституює таку модель habitus-у свідомості та духу, в межах якого особа
почувається знайомо, питомо, рідно, автентично7.
Отож, на тлі «мультивокального» (за М.Буховським) й дифузійно-

модифікованого множення ідентичних постав, гострих зіткнень
«традиційних» й «постсучасних» культурних форм буття, протистояння
категорій «національного» й «універсального», протистояння «локального»
й «глобального», вкрай доречно шукати посутні способи такої комбінації
уявлень про «відмінності», які б випрацьовували неабстрактні моделі
інтеграції між індивідами, суспільствами, державами.
Я переконана в істотному впливі міждисциплінарного семіотичного

«погляду» на пояснення парадигмальних деформацій у людській історії

6 Доцільно, тим не менше, підкреслити, що причини сучасної світоглядної непевності
східноєвропейців, зокрема українців, коріняться не лише у ґвалтовній  інтеґрації до
плюралістичного  світу (закритого раніше – як на захід, так і на схід – «залізною завісою»), чи
– у випадку українців  –  не тільки у безкомпромісній гальванізації духовної европейської
традиції, яка однозначно різко («завдяки» Голодомору) перервала тяглість автентичних
екзистенціалів. Паритетно важливими слід вважати також не тільки різні позитивні форми
бажаної активності, що засвідчують суспільну й індивідуальну «демократичну» спрямованість
перетворень, а й до певної міри негативні, кризові явища, що надзвичайно впливають на
кшталтування майбутніх характеристик як «приватного», так і «суспільного». Наприклад, згідно
теорії аномії, деформація суспільних й міжприватних зв’язків здатна призвести і до суспільної
патології, апатії чи песимізму, що суттєво покоригує (а, отже, й деконструює) «горизонти»
(само)свідомості соціуму та його членів. Тому, зокрема, як пише Е.Тарковська, слід фіксувати
(особливо дослідникам), що «під гаслом «переходу до демократії та ринкового господарства»
розуміються передовсім завдання політики та економіки», в той час як недоцінюються «потреби
споглядання на змінну соціальну дійсність з точки зору процесів та явищ культури» (E. Tarkow-
ska, Temporalny wymiar przemian zachodzących w Polsce, In: Kulturowy wymiar przemian społecz-
nych, red. A.Jawłowska, M.Kempny, E.Tarkowska, Warszawa, 1993, s. 92).

7 J. Byrska, Autentyczność jako zasada działania i tożsamości, In: Wokół tożsamości człowieka
(red. W. Zuziak), Kraków 2006, s. 143-160.
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останніх століть8. «Семіотична павутина» (за Т.Сібоком) змістів та символів
постає за участю свідомості й своєрідного (національного) світосприйняття;
є безперервно наративною, тягло-процесуальною й тому відповідає за
підтримання або трансформацію в даному життєсвіті засадничих орієнтирів
людської екзистенції: тотожності, автентичності, вибору, бажання, свободи.
В такому ракурсі, володіння ідентичністю – це підстава бути здатним
постійно самовизначатися згідно базового «горизонту уявлень» (Ч.Тейлор)
про головні ціннісні, етичні, моральні й інші загальнолюдські імперативи.
Ця матриця передбачує мовно-мовленнєву артикуляцію саме тих знаків,
значень, контекстів, виборів, які покликані наближати кожного до
відчутнішого й чіткішого досягнення ідеалу автентичності. Цей ідеал, в свою
чергу, є повноцінним («притомним», за М.Гайдеггером) досвідченням особою
своєї унікальності та в такій самій мірі розкриттям сенсів своєї людської
природи9. Водночас культурне середовище також дискурсує, тобто не лише
підлягає конституюванню, а й саме здатне конституювати завдяки
«інтерпретативній здатності людського розуму надавати життю значення,
перебуваючи в пунктах мовної зустрічі з іншим життям»10. При цьому, додає
Ч.Тейлор, «тільки на тлі речей, що мають значення» у даному часо-
просторовому «життєсвіті» «я» може насправді «визначити свою
ідентичність»11.
Тлумачена в такому сенсі ідентичність – це також (а, можливо,

й насамперед) постава етична. Тобто така, яка в індивідуальних та
колективних здійсненнях надає життю значень, у межах яких здійснюються
цінності, зокрема цінності свободи, солідарності та моральності. Додам,
що морально-етичний вимір ідентичності активно акцентує на заопікуванні
людиною власним життям: її значення визначається і тим, наскільки вона
сприяє виконанню поставлених завдань, і тим, яким саме діям вона сприяє.
В етичній дії через самовизначення й саморепрезентацію власна воля
перетворюється у свободу волі. Як вважає один з найавторитетніших
мислителів сучасності Ч.Тейлор, перетворена у «habitus» (життєву поставу,

8 Як доводять праці американського семіотика Дж.Ділі, саме семіознавство допомагає
осмислювати внутрішню єдність значень у системі «десиґніфікованого» (за С.Лешем) світогляду
та «виводить на можливості пізнання природного феномена у притаманному йому бутті
в контексті людського досвіду» (Дж. Ділі,  Основи семіотики, Львів: Арсенал, 2000, с. 189).

9 А. Карась, Соціокультурний контекст громадянського суспільства: конструктивність
і деструктивність соціальності, In: Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально-
східноєвропейський досвід, ред. А. Карась, Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1999, с. 39–62.

10 Дж. Ділі, Основи семіотики... – с. 19.
11 Ч. Тейлор, Етика автентичності... – с. 52.
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норму) етичність такого кшталту є чи не найадекватнішим способом
свободи самоздійснення особи. На його думку, саме «нова форма
спрямованості всередину», з’явлена ще у працях Р.Декарта й Дж.Локка,
потім у Ж.-Ж.Руссо й Г.Гердера, «лежить в основі сучасного ідеалу
автентичності й мети здійснення себе або самореалізації», «надає моральної
сили культурі автентичності, включно з її здеградованими, абсурдними та
тривіалізованими формами», а також «надає сенсу уявленню про те, що
можна «робити свою справу» і можна «відбутися»12.

«Дискурсивний універсум» як можлива реальність не є, проте, ані
внутрішньо гармонійним, ані зовнішньо універсальним. Він функціонує
на засадах автономної саморегуляції внутрішніх процесів та зв’язків
і «великою мірою залежить від етичності (етики дій), прийнятої
суспільством, а також суспільними групами і культурами загалом»13. Саме
тому культурно-духовна реконструкція важливих для ідентичності
досвідів повинна йти в парі з проекцією, яка акцентує власне не на їх
реновації (що складає основу реконструкції), а критичному оновленні,
зокрема, деконструкції стереотипів, на формах солідаризації, які
б вичерпували конфлікти минулого, на ментальному поступі пам’яті задля
перспективи порозуміння у вимірі творення новітніх етосів і спільнот.
Проекція як така – це перенесення на «екран» (яким виступає культура

спільноти, до якої зараховує себе людина) відчуттів, прагнень, помислів та
загально постав світорозуміння та співставлення (ототожнення)
індивідуального та колективного простору значень. В такому сенсі проекція

12 Ч.Тейлор, Етика автентичності... – с. 31. Породжена з модерного індивідуалізму
автентичність передбачає й інший, складніший та відповідальніший, шлях відкриття людиною
самої себе. На думку того ж Ч.Тейлора, він передбачає: діалогічний характер наших рефлексій,
частково «боротьбу» з найближчими для нас особами, аби «запобігти формуванню нашої
ідентичності людьми, яких ми любимо», а також визнання ширшого за власні бажання
й прагнення спільного «горизонту значущості». Завдяки цьому ми визнаємо важливість для нас
окремих (а не всіх) варіантів вибору й окремих проблем («Наголошуючи на правомірності вибору
між певними варіантами, ми дуже часто залишаємося без права вибору їх значущості»), а тим
самим стаємо здатними оцінити справжню суть наших дилем (зокрема, моральних) й водночас
не знецінюємо дві інші яскраві характеристики постсучасності: «відмінність» та «багатоманіття».

13 Український семіотик А.Карась це розуміє так: «Означаючись на основі активности і дії,
етика стосується не так ідей, ідеалів та цілей, як радше самого буття людей, груп, спільнот,
врешті, всього суспільства, політичного режиму і культури (...) йдеться ... про те, чи
уможливлюються нові додаткові дії інших людей (...) Відтак вартість самої етики визначається
тим, наскільки вона сприяє здійснюванню дій взагалі, а з іншого боку, – яким саме діям вона
сприяє, наскільки уможливлює саме життя і спонуковує його якісну вартість»
(А. Карась, Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних
інтерпретаціях, Київ-Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003, с. 407-412).
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виконує функцію ідентифікації персональної ідентичності із загальнішою,
причому обидві здатні виступати ціннісною матрицею смислів. “Семіотична
проекція” стосується діяльності (помисленої та реалізованої) особи (в тому
і самореалізації) у автентичному культурному просторі, а також і фун-
кціонування цілої спільноти, об’єднаної свідомісно (хоч географічні та
генетичні чинники також відіграють свою роль). Вона передбачає творення
не стільки унормованого простору, скільки тяглого вироблення
співвідношення між “сталим” (визнаним за гідне, нормальне, правильне,
загальне, прийнятне, характеристичне) та “інновативним” (в сенсі само-
стійним, незалежним, урешті вільним або й навіть само-вільним). Оскільки
свобода серед умов свого здійснення передбачає поступальність та охоплює
широкий ракурс, то проекція (чи то пак діяльність, що культурно іденти-
фікує, означає середовище) також передбачає своє урухомлення, динаміку.
Таким  чином, пише Й.Банька, «проекція щоразу спрямовується на якусь ціль,
особливо важливу для особи та спільноти»14. «Проекція», отже, синтезує
наративне (тягле) та дискурсивне розгортання ідентичності як два натуральних
та необхідних компоненти екзистенційної гармонії «людського» взагалі.
Підсумовуючи: семіотична проекція є методологічною ланкою, яка пов’язує

культурні, психологічні й соціальні дослідження форм ідентичності з життєвою
етикою та її моральними виміру. Вона відкриває можливості використати той
простір свободи, який завдячуємо сучасності, з метою такого побільшення
(а не колажування) її вимірів, які б спрямовували егоїстичну цінність вибору
самого по собі до критичного, змістовного й значущого самовизначення
в діалогічному універсумі. Також семіотичний погляд дає змогу аналізувати
культурні терени перетину різних ідентичностей з перспективи етики довкілля
(екології та еко-філософії), яка, можливо, дещо глибше від політологічних
й економічних прогнозів, культурно-антропологічних розвідок  та соціо-
логічних даних, дає право (до) розуміння, який саме життєвий простір знаків
та значень, необхідний для свободи (в) ідентичності. Аналізуючи механізми
світоглядної (зокрема, моральної) стійкості колективної форми ідентичності,
взнаємо дещо й про індивідуальну, – у результаті обидві перестають бути або
«демонічними», або «ангелоподібними», або ж, що ще гірше, –  просто чужими
й непрозорими для сприймання та пізнання. А це загрожує не стільки якості
дослідження, скільки насамперед самим носіям ідентичності, оскільки вони
стають невидимими самі для себе посеред своїх, а тому нелегальними
й непотрібними.

14 J. Bańka, Eurorecentywizm… –  s. 52.
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Tadeusz Miczka

Sytuacje podwójnego ryzyka.
O dominujących formach transformacji

współczesnej kultury medialnej *

Słowa kluczowe: pluralizm - wieloznaczność - aksjologiczna niepewność - nowomedialny
glokalizm - podwójne ryzyko - zasada pewnego-w-niepewnym;

Key words:plurality - ambivalence - axiological balance - glocalism of new media - double
risk - principle: certain-in-uncertain

Ponad ćwierć wieku temu Mary Douglas i Aaron Wildavsky postulo-
wali stworzenie nowej nauki, nauki o ryzyku (1982). Za jeden z isto-
tniejszych argumentów uznali coraz większą ekspansję techniki

i technologii na wszystkie obszary kultury i życia codziennego. Przekonywali,
że: „Obecne dociekania nad ryzykiem mają trzy cechy charakterystyczne. Po
pierwsze, brak zgodności opinii na ich temat jest głęboki i rozpowszechniony
w świecie zachodnim. Po drugie, ludzie martwią się różnymi rodzajami ryzy-
ka, takimi jak wojna, zanieczyszczenie środowiska, bezrobocie, czy inflacja.
Po trzecie, wiedza i działanie nie są zsynchronizowane. W sumie, mamy do
czynienia z istotną niezgodnością co do tego, co jest ryzykowne, jak bardzo
i co można z tym zrobić?” (Zacher 1994, s. 20). Postawiona przez Douglas i Wil-
davskyego diagnoza okazała się trafna i jest nadal aktualna, ponieważ właśnie
takie opinie dominują w refleksji badaczy nad całą współczesnością.

* Zmieniona wersja artykułu Ryzyko ryzyka w kulturze medialnej. O strategiach podejmowania
decyzji w sytuacjach zagrożonego bezpieczeństwa komunikacyjnego opublikowanego w „Studium
Vilnense A”, w numerze monograficznym Personal and National Security, pod red. Romualda Brazisa
(Vilnius, vol 3, s. 41-44).
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Takie stanowisko podziela Jean François Lyotard w swoim słynnym ra-
porcie z 1979 roku o stanie wiedzy w najbardziej rozwiniętych społeczeń-
stwach, pisząc w nim m.in., że „[…] Interesując się nierozstrzygalnikami, gra-
nicami dokładności kontroli, kwantami, konfliktami o informacji niezupełnej,
fractalami, katastrofami, pragmatycznymi paradoksami, ponowoczesna nauka
tworzy teorię własnej ewolucji jako ewolucji nieciągłej, katastroficznej, nie-
dającej się wyprostować, paradoksalnej. Zmienia sens słowa >>wiedzieć<<
i mówi w jaki sposób ta zmiana może się dokonać. Wytwarza już nie wiedzę
(du connu), lecz nie-wiedzę (de l’inconnu). I sugeruje model legitymizacji nie
mający nic wspólnego z większą skutecznością, ale odwołujący się do różnicy
rozumianej jako paralogia” (1997, s. 161). Właściwie książka Zygmunta Bau-
mana poświęcona wzrostowi wieloznaczności w otaczającej nas rzeczywisto-
ści jest pracą o ryzyku. Autor dowodzi w niej m.in., że język coraz słabiej
wypełnia swoją segregacyjną funkcję a każda nowa działalność porządkowa
obraca się w fabrykacje nieokreśloności, dlatego „wieloznaczność jest ludz-
kim losem, a nie schorzeniem ułomnych” i należy pogodzić się z konieczno-
ścią „życia bez fundamentów” (1995, s. 286). Trudno zgodzić się z wszystki-
mi wnioskami, jakie wyciąga Bauman ze swojej refleksji nad wieloznaczno-
ścią, ale bez wątpienia trafnie wskazuje on kierunek rozwoju współczesnej
kultury. Najbardziej dramatycznie, zresztą jak zwykle, pisze na temat ryzyka
Jean Baudrillard: „Wszędzie ta sama >>geneza simulacrum<< - twierdzi -
wymienność piękna i brzydoty w modzie, na lewicy i prawicy, prawdy i fałszu
w każdym przekazie medialnym, użyteczności i bezużyteczności na poziomie
przedmiotów oraz natury i kultury na każdym poziomie znaczenia. Wszystkie
wielkie humanistyczne kryteria wartości, wszystkie wartości cywilizacji mo-
ralnego, estetycznego i praktycznego osądu zaniknęły w naszym systemie
wyobrażeń i znaków. Wszystko stało się niedecydowalne. Jest to charaktery-
styczny efekt dominacji kodu, który wszędzie opiera się na podstawach zasa-
dy neutralizacji i obojętności. Jest to ów uogólniony dom publiczny kapitału:
nie dom publiczny prostytucji, lecz dom publiczny substytucji i wymienności”
(cyt. za Szahaj 1994, s. 24).

Wielu socjologów i antropologów często dotychczasowe koncepcje tzw.
„przestrzeni ryzyka” zastępuje teoriami „społeczeństwa ryzyka”, „umasowio-
nego społeczeństwa podwyższonego ryzyka” oraz „kultury ryzyka”. Innymi
słowy, ryzyko, rozumiane najszerzej jako prawdopodobieństwo zajścia zda-
rzenia ocenianego negatywnie, zagrożenia, czyli jako przeciwieństwo szansy,
ocenianej pozytywnie, które było nieustannie związane z ludzkim losem, dzi-
siaj staje się coraz większe.
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Niepewność i nieokreśloność, stanowiące podstawy ryzyka, nieodłącz-
nie towarzyszą ludzkiej aktywności, ale na początku XXI wieku przedstawi-
ciele nauk humanistycznych i ścisłych są zgodni, że „im wyższy szczebel
ewolucji społecznej, tym więcej pojawia się zjawisk losowych i przypadków i
większa jest ich rola w życiu jednostek i zbiorowości”, że „maksymalna wol-
ność implikuje maksymalne ryzyko w urzeczywistnianiu osobistych celów”
(Sztumski 1994, s. 14 i 18), że „społeczeństwo techniczne stało się eo ipso
społeczeństwem ryzyka”, oraz że ryzyko jest kategorią coraz bardziej „zwró-
coną ku przyszłości” (Zacher 1994, s. 24-25 i 34). Pomijam wiele zagadnień
szczegółowych, a także kontrowersyjnych argumentów, jakie przywołują auto-
rzy podejmujący tę tematykę, ponieważ podzielam ich konkluzje, znajdujące
szczególne potwierdzenie w badaniach nad kulturą medialną, na której sku-
piam uwagę.

Wybór obszaru badawczego nie jest determinowany wyłącznie moimi kom-
petencjami i zainteresowaniami naukowymi, ale opiera się na przekonaniu
o pierwszorzędnym znaczeniu mediów audiowizualnych w życiu współcze-
snych społeczeństw oraz o ich rosnącym znaczeniu w gospodarce, kulturze,
polityce, a zwłaszcza komunikacji. Stwarza to oczywiście ludziom szanse i oka-
zje do poszerzania wymiarów wolności, do tworzenia i osiągania różnych od
dawna zamierzonych celów oraz przyczynia się do postępu cywilizacyjnego.
Jednocześnie dzięki temu ryzyko często przestaje być wartością. Rolę me-
diów w świecie współczesnym odczuwa się i określa raczej jako syndrom
lęku przed utratą preferencji wartości, przed zawodnością świadomości ryzy-
ka i poczuciem ryzyka antropologicznego, związanego z ingerencją techniki
w samą ludzką naturę i w sposób istnienia człowieka. Ceną za poszerzanie skali
ludzkich możliwości i form działania, na co pozwalają media, jest coraz moc-
niej odczuwane poczucie zagrożenia wieloznacznością, nieokreślonością, bez-
graniczną otwartością, niemożliwością szacowania i prognozowania, myśle-
niem magicznym oraz brakiem kontroli i odpowiedzialności. Na przykład sło-
wa: „bycie w sieci”, są dzisiaj, zarówno w dyskursie naukowym, jak i w po-
tocznych wypowiedziach synonimami jednocześnie określającymi wolność
wyboru, jaką dysponuje internauta i wpadaniem przez niego w sidła wielu
różnych pozorów. Poza tym, nikt nie ma już chyba wątpliwości, że technolo-
gie komunikacyjne są czymś znacznie więcej niż tylko infrastrukturą. Legity-
mizują przecież system światowy. Media elektroniczne są głównymi narzę-
dziami, które różnym zależnościom nadają charakter ideologiczny .

W kulturze medialnej wiele zjawisk wywołuje poczucie zagrożenia, ale
największą moc w tym zakresie posiadają takie jej wyznaczniki jak pluralizm,
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intertekstualność i glokalizacja.
Pluralizm jest pojęciem-kluczem w myśleniu o nowych mediach i w swo-

im zakresie znaczeniowym mieści on ideę wielości, ideę wielorakiego i róż-
norakiego współwystępowania oraz ideę swobodnych współzależności. Za
Wolfgangiem Welschem rzec można, że nowe media, których atrybutami są
fenomeny określane za pomocą wielu przedrostków, takich jak poli-, super-,
hiper-, inter-, mega-, i trans-, postrzegamy przede wszystkim jako „wielość
i heterogeniczność form […], gier […], sposobów orientacji i powiązań sen-
su” (cyt. za Kołacka 1998, s. 35).

Źródłem zmienności mediów jest różnorodność technik, sposobów ich
kontaminowania oraz wielość możliwości artykułowania przez człowieka myśli
i dokonywania działań, czyli pluralizm, którego rozmiarów, przynajmniej obec-
nie, określić dokładnie nie można, ponieważ nie widać kresu inwazji tychże
mediów. Charakterystycznymi efektami medialnego pluralizmu są multime-
dia, które, poza tym, że zastępują pojedyncze media i prawdopodobnie w przy-
szłości podporządkują je sobie całkowicie, stają się także najbardziej wyrazi-
stymi symbolami całej współczesności, symbolami, które potwierdzają prze-
mianę, jaka zachodzi w świecie informacji. Jak zauważa Robert Borkowski:
„Pojęcie informacji Norbert Wiener definiował jako »wszystko to, co nie jest
materią, ani energią«. Wedle E. Friedkina, współtwórcy fizyki cyfrowej, in-
formacja jest podstawowym elementem bytu […]. Informację określa się też
jako wszelką treść, która dociera do nas z otaczającego świata, a także jako
miarę niepewności zajścia zdarzenia należącego do zbioru zdarzeń możliwych.
Jest też informacja miarą negentropii, a jej przepływ umożliwia egzystencję,
tak w jednostkowym, jak i społecznym wymiarze. Informacja stanowi o isto-
cie procesu komunikowania, kształtuje więzi i interakcje społeczne, tworzy
kulturowe otoczenie człowieka. […] Odpowiednia ilość informacji zapewnia
stan poznawczej równowagi, umożliwiając podejmowanie decyzji, natomiast
zarówno niedobór informacji (deprywacja), jak i jej nadmiar (hipertrofia) po-
wodują powstanie sytuacji trudnej” (Borkowski 1998, s. 61). Jego zdaniem,
a trudno go dzisiaj nie podzielać, coraz częściej mamy jednak do czynienia
z sytuacjami arcytrudnymi, ponieważ zanurzając się w bezmiarze informacji,
zmieniamy styl życia, który opiera się swobodnym przepływie obrazów i słów
(na kulturze typu patchwork) i na informatyce ludycznej (dawne przetwarza-
nie informacji zastępują zabawa i pogrążanie się w infotopii), co wyzwala
człowieka „z obowiązku rozumienia, o czym [inni] mówią i do kogo skiero-
wują swoje wypowiedzi” (tamże, s. 62).

Rzeczywiście, widocznym przejawem współczesnego stylu życia jest głębo-
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ka transformacja interpersonalnej komunikacji, polegająca na wypieraniu funkcji
informacyjnej przez funkcje ludyczną i fatyczną, a więc na pomniejszaniu roli
i znaczenia aktu porozumienia, a nawet wzajemnego rozumienia się. Gdy media
masowe wypracowały model, w którym rozrywka stała się naturalną matrycą do
przedstawiania całego ludzkiego doświadczenia, powstał problem polegający na
tym „że wszystkie sprawy prezentowane są jako rozrywka” (Postman 1985, s. 87).
Badania dowodzą jednak, że problem ten nie dotyczy wszystkich spraw, ale za-
sięg i wymiary tej przemiany sprzyjają powstawaniu sytuacji, które zagrażają do-
tychczasowym systemom wartości, na jakich opierała się komunikacja.

Główne zagrożenia związane z nadmiarem informacji i pogonią współ-
czesnego człowieka za przyjemnościami wyczerpująco opisał David Shenk.
We wstępie do książki o multimedialnym smogu informował czytelników
o tym, że aby wydać rozprawę o nadmiarze informacji kupił ponad czterdzie-
ści innych książek, zrobił kopie 575 artykułów prasowych i przeprowadził
ponad 80 godzin wywiadów. A był to zaledwie początek pracy badawczej,
ponieważ później przejrzał 481 publikacji, oczywiście za pośrednictwem elek-
tronicznej bazy danych, gromadząc 46,2 MB informacji, co równa się około
14 tysiącom stron druku i odwiedził około tysiąc stron internetowych. W re-
zultacie – jak przynaje – sam przyczynił się do dalszego wzrostu nadprodukcji
informacji, wprowadzając na rynek księgarski w Stanach Zjednoczonych je-
den z 60 tysięcy nowych tytułów (Shenk 1997, s. 8-18).

Jednocześnie Shenk zwracał uwagę na inne konsekwencje tego stanu rze-
czy, zwłaszcza w swej następnej książce poświęconej „końcowi cierpliwo-
ści”, a więc rozgałęzieniom myślowym, jakich dokonuje użytkownik współ-
czesnych mediów, tracący zdolność do tradycyjnego skupiania uwagi (1999).
Oczywiście, nabywa on nowych kompetencji komunikacyjnych, ale często
traci on dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa komunikacyjnego, ulegając
komunikacji spazmatycznej, przyspieszającej tworzenie, gromadzenie i prze-
kazywanie informacji rozpraszającej tradycyjne systemy myślenia i działania,
naruszającej zasadę równowagi wewnętrznej w porozumiewaniu się oraz wy-
wołującej zakłócenia informacyjne. Spazm komunikacyjny można uznać za
przejaw nowych strategii komunikacyjnych, dających ludziom poczucie, że
mogą wybierać spośród swoich możliwości w taki sposób, jaki uważają dla
siebie za najlepszy, ale można go również uznać za przejaw nienormalności
i zagubienia w potęgującej się nieokreśloności (Miczka 2000, s. 35). Wielu
badaczy dostrzega rozmaite podobieństwa między zachowaniami niecierpliwe-
go użytkownika multimediów a „bohaterem” słynnej rozprawy psychoanalitycz-
nej, zatytułowanej Neurotyczna osobowość naszych czasów, opublikowanej 40
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lat temu przez Karen Horney (1968).
Cechą charakterystyczną kultury medialnej, ściśle związaną z pluralno-

ścią, jest również intertekstualność, czyli gromadzenie różnorodnych elemen-
tów na zasadach kolażu i produkcja komunikatów, które potencjał znaczenio-
wy ujawniają głównie w kontekście innych tekstów i elementów kultury (re-
lacje transtekstualne). Intertekstualność pojmowana jest dzisiaj jako nieskoń-
czenie skomplikowane przeplatanie się rozmaitych związków i niekończący
się „dialog” między różnymi tematami, formami, procesami i tekstami, który
właściwie nie ma jakiejś granicy, ani uzgodnionego punktu dojścia. Zjawisko
to określa się już jako ponowoczesną transgresję, którą charakteryzuje nie tyl-
ko przekraczanie dotychczasowych reguł i granic, ale, która jest przede wszyst-
kim totalnym stanem trwania „pomiędzy”, stanem uniemożliwiającym doko-
nywanie trwalszych hierarchizacji i kategoryzacji.

Dalszy kierunek rozwoju kultury medialnej najlepiej ilustruje dzisiaj zja-
wisko globalizacji, rozbieżnie definiowane przez reprezentantów różnych dzie-
dzin nauki. Z dotychczasowej wiedzy na jego temat można jednak wyciągnąć
określone wnioski. Po pierwsze, globalizacja jawi się jako nieskończona seria
pętli sprzężeń zwrotnych, która tworzy nadzwyczaj złożone sieci, obejmujące
jednostki, przedsiębiorstwa, kultury, społeczeństwa i państwa. Po drugie, za
dźwignię globalizacji powszechnie uznaje się nowe media, zwłaszcza Internet
(Claußen 2005, s. 167). Po trzecie, globalizacja wcale nie wywołuje tylko
homogenizacji, bowiem dotyczy również życia społeczności lokalnych, które
„przyswajają” dzięki mediom to, co dzieje się gdzie indziej (Appadurai 2005,
passim). Kultura jest więc rozdarta między globalizacją i lokalizmem, i traci
dawną spójność, a w rezultacie tzw. glokalizacji (globalizacja + lokalizacja) prze-
kształca się w potężny zbiór różnic, których wyartykułowanie staje się elemen-
tem różnicującym jedną społeczność od drugiej, staje się fundamentem dla re-
definiowania i formatowania kulturowych tożsamości (Miczka 2003, s. 30-43).

Na podstawie tej ogólnej charakterystyki kultury medialnej można dowo-
dzić, że wywołuje ona wiele sytuacji niepewnych, w których zagrożone jest
bezpieczeństwo komunikacyjne, co oznacza wzrost ryzyka w podejmowaniu
decyzji. Użytkownicy multimediów mają w trakcie nawigowania, surfowa-
nia, ircowania, działania interaktywnego i wirtualizowania duże trudności
z określeniem tzw. wartości użyteczności oczekiwanej, ponieważ często nie
umieją określić prawdopodobieństw i dokonać wyboru skutecznej strategii
podejmowania decyzji.

Jak wiadomo, określanie i ocenianie zagrożeń opiera się przede wszystkim
na wyborze wartości i przywiązaniu do kulturowego normotypu. Jednakże
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w świecie współczesnym wartości i normotypy ulegają znacznemu osłabieniu,
czasami rozmyciu, a nawet radykalnej przemianie. Jak dowodzi m.in. Andrzej
Kiepas, działalność techniczna związana jest z odpowiednimi systemami war-
tości, takimi jak wartości funkcjonalne (techniczne), mikroekonomiczne, ma-
kroekonomiczne, zdrowie, bezpieczeństwo oraz rozwój osobowości i jakość
życia społecznego (1994. s. 99). Pomiędzy tymi systemami wartości istnieją
oczywiście związki i relacje instrumentalno-funkcjonalne, ale również i takie,
które mają charakter konkurencyjny, a nawet przeciwstawny. Szczególnie
ważne są te drugie, ponieważ realizacja jednych wartości może służyć urze-
czywistnianiu innych, ale może również, a to się zdarza bardzo często, poja-
wić się między nimi konflikt interesów. Z tego powodu niezwykle trudno jest
dokonać właściwego bilansu w wartościowaniu techniki i trzeba wykorzysty-
wać rozbudowane metody systemowe i analityczne, które jeszcze bardziej
podnoszą poziom ryzyka. Sytuacje generowane przez kulturę medialną moż-
na więc nazwać sytuacjami podwójnego wartościowania, które badacze ryzy-
ka określają jako ryzyko ryzyka. W takich przypadkach występuje bowiem
konieczność wartościowania wyników wartościowania techniki. Powołując
się jeszcze raz na Kiepasa można fragment jego wywodu odnieść do współ-
czesnych sytuacji komunikacyjnych: „Brak […] jednej miary, która pozwoli-
łaby powiązać różne wartości ze sobą, […], choć związki pomiędzy nimi na
pewno istnieją. Niewspółmierność ta jest czymś nieusuwalnym i w związku z
tym niemożliwe jest dokonanie pełnej redukcji, usuwającej istniejącą tu róż-
norodność. Metody badania systemowego i analitycznego znajdują więc tu
swoje ograniczenia i stąd też wartościowanie techniki odwołać się musi do
preferencji różnych grup społecznych i do akceptacji ryzyka na drodze uczest-
nictwa tych grup w dokonywanych wyborach i decyzjach technicznych. […]
Obowiązek posiadania i zdobywania wiedzy o skutkach techniki nabiera rów-
nież [dzięki procesowi dialogu między różnymi grupami społecznymi twórców
i użytkownikami techniki] znaczenia moralnego i staje się moralnym zobowią-
zaniem, jakie pojawia się nie tylko przed inżynierami i technikami, ale także
przed politykami, menedżerami i użytkownikami techniki” (tamże, s. 99-100).

Na gruncie teorii komunikacji i w socjologii przyjmowano dotąd założe-
nie, że strategie decyzyjne przybierały zwykle postać jednej z pięciu zasad
(Cetwiński 1994, s. 54-58): zasady największego bezpieczeństwa, dotyczącej
przypadków, w których interlokutorzy świadomie wybierają najwłaściwszą
w ich przekonaniu strategię; zasady najmniejszego zawodu, dotyczącej przy-
padków, w których uczestnicy komunikacji charakteryzują się słabą odporno-
ścią na ryzyko, a więc słabą zdolnością znoszenia przeciwności losu; zasady
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największej zdobyczy, dotyczącej przypadków, w której komunikujący się
mają wysoki poziom optymizmu, czyli skłonności do hazardu, a więc nie
zrażają się wysokim poziomem ryzyka; zasady braku dostatecznej racji, doty-
czącej przypadków, w których wszystko traktowane jest przez człowieka jako
równie prawdopodobne i zasady pewnego-w-niepewnym, dotyczącej przypad-
ków, w których nie są znane prawdopodobieństwa. Oczywiście wszystkie te
zasady-strategie występują w repertuarze decyzyjnym użytkowników multi-
mediów, ale niewątpliwie najczęściej występuje ta, która swoim charakterem
najbardziej przypomina sytuacje ryzykowne, czyli zasada pewnego-w-niepew-
nym.

Reasumując: sytuacje podwójnego ryzyka będą w najbliższym czasie domi-
nowały w życiu współczesnego człowieka a większość badaczy uważa nawet,
że będą się potęgowały, dynamizowały i mocno zmieniały. Nicholas Negropon-
te przekonuje, że jest to pożądane i możliwe. „Marzy mi się – pisze – interfejs,
w którym komputery będą podobne do ludzi. Idea jest krytykowana jako zbyt
romantyczna, nieokreślona i nie do zrealizowania. Ja zaś uważam, że jest za
mało ambitna. Może istnieć wiele egzotycznych kanałów komunikacji, o któ-
rych dziś nie wiemy nic” (1997, s. 86-87). Natomiast Raymond Kurzweil jest
o tym przekonany. Jego zdaniem: „Ludzie przedkładają rozmowę nad inne
sposoby porozumiewania się. Dlatego od początku konstruktorzy dążą do tego,
by maszyny upodabniały się do ludzi – a nie odwrotnie. W ciągu następnych
kilku lat powstaną zastępy cyfrowych asystentów, wyposażonych w inteligen-
cję wystarczającą do prowadzenia swobodnej rozmowy. […] Jeżeli będą mia-
ły wyświetlacz, choćby niewielki, to te wirtualne stwory będą przypominały
człowieka; bez wyświetlacza będą całkowicie oparte na dialogu z użyciem
syntetycznego głosu. […] Dziś popularne są kamery podłączone do Internetu,
pokazujące życie intymne ludzi. W czwartym dziesięcioleciu XXI wieku każ-
dy będzie mógł umieścić w Sieci swoje… życie, a ktoś inny będzie mógł w pełni
przeżywać jego wrażenia zmysłowe i reakcje emocjonalne – podobnie jak
w filmie Być jak John Malkovich (1999) – tyle, że wrażenia te będą dotyczyć
emocji znacznie wykraczających poza zwykłe pięć zmysłów” (2001, s. 21).
Nawet jeśli Negroponte, profesor technologii mediów i dyrektor MIT Media
Lab w Massachusetts Institute of Technology i Kurzweil, wynalazca i infor-
matyk pracujący w Krzemowej Dolinie, zbyt mocno puszczają wodze fanta-
zji, to jednak należy uczyć się, jak żyć i komunikować się w sytuacjach opar-
tych na ryzyku ryzyka i problematykę ryzyka wprowadzać do programów szkół
średnich i wyższych uczelni. W XXI wieku jednym z podstawowych zadań
edukacji będzie wypracowywanie takich strategii uczenia się, które umożli-
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wiałyby rozwijanie umiejętności szybkiego orientowania się w dynamicznie
i radykalnie zmieniającej się zmediatyzowanej rzeczywistości.
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O więziotwórczym i kulturotwórczym wymiarze wstydu
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winy, kultura bezwstydu
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guilt, culture of shamelessness

Wstęp

Socjolog Peter Ludwig Berger napisał, że każde ludzkie społeczeń-
stwo jest w ostateczności wspólnotą ludzi wobec śmierci1. Berger
dzięki socjologicznej intuicji, staje u źródeł ludzkiego ładu. Śmierć

pokazuje janusowe oblicze: niszcząc czyjeś życie i rozrywając więzi łączące
krewnych i przyjaciół ze zmarłym, zatapia tych, którzy trwają w żałobie w ob-
jęciach wspólnoty. Współczesne obrzędy pogrzebowe oddaliły się od własne-
go znaczenia i są coraz częściej martwym rytuałem2. A najgłębsze znaczenie
ceremonii pogrzebu, to próba włączenia w rzeczywistość społeczną pogrążo-
nych w żałobie. Podobnie, za wyrazami współczucia, sprowadzanymi często
do taniego wzruszenia, kryje się kulturowy inwariant, manifestacja woli od-
tworzenia lub zadzierzgnięcia więzi z cierpiącymi.

1 P. L. Berger, Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, tłum. W. Kurdziel, Zakład
Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 1997, s. 88.

2 Na ten temat zob. P. Aričs, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1989; M. Vovelle,
Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, tłum. T. Swoboda, M. Ochab,
M. Sawiczewska-Lorkowska, D. Senczyszyn, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.
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Ustanie fizjologicznych czynności organizmu człowieka jest wskaźnikiem
śmierci. Rzeczywiście ludzka śmierć zaczyna się tam, gdzie kończy się podobień-
stwo z innymi zwierzętami. Człowiek potrafi przypisać znaczenie swej, antycy-
powanej śmierci (śmierć wskazuje także wielu ludziom horyzont innego życia).
Więź, która łączy ludzi także nie znajduje adekwatnej analogii w królestwie
innych, „społecznych” zwierząt. Więź zadzierzgnięta w obliczu śmierci nie tyl-
ko jednoczy ludzi, nie tylko przynosić ma ulgę i otarcie łez, lecz daje zrozumie-
nie, co niekoniecznie musi pokrywać się z pogodzeniem. Śmierć i jej przeżywa-
nie można traktować jako napęd ludzkiego uspołecznienia. Zatem, gdy Epikur
w Liście do Menojkeusa pisze, że głupcem jest ten kto powiada, iż to nie sam ból
związany ze śmiercią nas przeraża, lecz jej oczekiwanie, to podejmuje nie tyle
próbę zracjonalizowania śmierci, ile kontestacji społecznej natury człowieka.
Jakkolwiek tradycja zachowała wdzięczne świadectwo (choć czasem wulgary-
zowane) o epikurejskiej przyjaźni, to jej podłożem nie jest chęć zadzierzgnięcia
wspólnoty, lecz przyjemne, także dla obu stron, spędzanie czasu, acz bez afek-
tywnego zaangażowania, bo to zburzyłoby wewnętrzny spokój epikurejczyka.

Wstyd tak bardzo ludzki

Człowiek, jako istota społeczna, pragnie rozumieć nie tylko swoje życie,
ale i śmierć. Ludzkie uspołecznienie jest tożsame z przeprowadzką w świat
kultury. Wkroczenie człowieka w świat znaczeń odkrywa, na pierwszy rzut
oka, niewidoczny związek między śmiercią i wstydem. Jurij Łotman pisał, że
z psychologicznego punktu widzenia istnieją dwa sposoby regulowania za-
chowań ludzkich: przez wstyd i przez strach. Opozycję tę można sprowadzić
poniekąd do różnicy między moralnymi i prawnymi normami zachowania się3.

3 J. Łotman, O semiotyce pojęć „wstyd” i „strach” w mechanizmie kultury (Tezy), tłum. J. Faryno, w:
Semiotyka kultury, wybór i opracowanie E. Janus, M. R. Mayenowa, PIW, Warszawa 1977, s. 171. Krzysz-
tof Łęcki i Andrzej Szóstak na marginesie swoich rozważań poświęconych kwestii wstydu i strachu zazna-
czają, że dla socjologów ciekawszy wydaje się być nieco inny podział, niż ten wyróżniony przez Łotmana,
oparty na różnicy między moralnymi (regulowanymi przez wstyd) i prawnymi (regulowanymi przez strach)
normami zachowań. Wspomniani autorzy sięgają tutaj do myśli Emila Durkheima, który wyróżniał dwa
sposoby regulacji ludzkiego zachowania przez społeczeństwo: z zewnątrz, poprzez działanie systemu kon-
troli i narzucanie zachowania i od wewnątrz, poprzez mechanizm internalizacji norm przez jednostkę (K. Łęc-
ki, A. Szóstak, Poza strachem i wstydem (Na marginesie „polskiej zdrady klerków”), w: Wstyd w kulturze.
Zarys problematyki, red. E. Kosowska, Śląsk, Katowice 1998, s. 77). Dopiero ten drugi sposób tworzy
społeczeństwo we właściwym tego słowa znaczeniu. Inne spojrzenie – fenomenologię wstydu i poczucia
wstydu – przedstawia, w bodaj najsłynniejszym szkicu poświęconym wstydowi, Max Scheler (M. Scheler,
O wstydzie i poczuciu wstydu, tłum. M. Świtalska, w: Wstyd i nagość, red. M. Grabowski, Wydawnictwo
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 19-142).
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Wstyd leży u podstaw powstania pierwszych zakazów kulturowych, które miały
dotyczyć sposobów załatwiania potrzeb fizjologicznych. Objęcie kulturowy-
mi obostrzeniami sfery ludzkiej fizjologii byłoby zatem wydarzeniem przeło-
mowym w historii ludzkości. Oznaczałoby wprowadzenie fizjologii w świat
znaczeń i wartości, a tym samym transgresję człowieka o fundamentalnym
znaczeniu. Śmierć przeżywana przez człowieka rozumiejącego własne umie-
ranie nie przypomina, poza fizjologicznymi podobieństwami, zgonu najbliż-
szych mu nawet gatunkowo zwierząt. Wspomniana na początku teza Bergera
kryje w sobie głęboką intuicję wiążącą ze sobą kategorię śmierci, więzi spo-
łecznej i nieśmiertelności. Ludzie jednoczą się wobec śmierci, tworząc wspól-
notę kultury, która przynosi im pocieszenie. W dziełach kultury zmierzający ku
śmierci człowiek znajduje surogat nieśmiertelności. Mechanizm transmisji kul-
turowej stanowi zatem obietnicę zachowania pamięci o nim samym i o dzie-
łach jego ducha.

Kulturotwórcze działanie wstydu manifestuje się przede wszystkim pod
postacią więzi jednoczącej ludzi w grupę. Jak powiada Łotman grupa „my”
jest organizowana przez wstyd, podczas gdy dla odróżnienia własnej grupy od
grupy obcej wykorzystany zostaje strach. Stosunki wewnątrzgrupowe regu-
lują normy wstydu i honoru, strach i przymus definiują odniesienie do grupy
„oni”. Myśl Łotmana można, jak sądzę, spróbować przenieść w nieco szerszy
kontekst znaczeń. Fundamentalny dla ludzkich zachowań dualizm odniesień
grupowych (wobec grupy swojej i obcej) przybiera postać wspólnoty ludzi
jednoczących się wobec śmierci, która budzi strach i stanowi niemalże arche-
typiczny obraz obcego. Podobnie jak wróg jednoczy grupę, tak i śmierć, jako
obcy i budzący strach fenomen, jednoczy istoty rozumne. Zjednoczenie ludzi wobec
śmierci jest typowo ludzką właściwością. O ile doświadczenie strachu dzielimy
ze zwierzętami, o tyle wstyd jest doświadczeniem typowo ludzkim, wokół które-
go rozciąga się świat kultury. O ile strach jest funkcją instynktu samozachowaw-
czego, o tyle wstyd można potraktować jako funkcję kulturowo nabytego dążenia
do obrony własnej osoby i jednostkowej godności4. Wstyd jest czymś w rodzaju
odpowiednika kulturowego „instynktu samozachowawczego”.

4 Wstyd jest rodzajem uczucia dotyczącego najczęściej utraty własnej godności, pojawiającym się
w momencie popełnienia czynu, stojącego w sprzeczności z uznawanymi przez jednostkę wartościa-
mi oraz normami moralnymi czy estetycznymi. W religiach pojawienie się uczucia wstydu jest zasadni-
czo związane z faktem popełnienia grzechu (przekroczenia zakazu ustalonego przez bóstwa resp. Boga),
a zatem z niesprostaniem przyjętym przez siebie przekonaniom. W znanych religijnych tekstach, np.
w Biblii (Księga Rodzaju, Mądrość Syracha, Księga Psalmów) czy Koranie, znajdują się fragmenty po-
święcone wstydowi, w których jest on utożsamiany z bałwochwalstwem, nieczystością, niewiernością
wobec zasad boskiego Prawa. Jednym z najsłynniejszych fragmentów jest scena biblijnego opisu Raju,
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 Jakże zatem głęboko nieludzkie wydają się być wszelkie próby pozba-
wiania ludzi godności, bezczelnego zaglądania w ich prywatność, o których
tak sugestywnie pisała profesor Barbara Skarga w pięknym eseju na łamach
„Tygodnika Powszechnego”5. Doznanie wstydu jest znakiem, że zostaliśmy
w pewien sposób obnażeni i wystawieni na widok publiczny. W takim obna-
żaniu prym wiodą, opisane przez Ervinga Goffmana, instytucje totalne, czyli
instytucje do minimum ograniczające prywatność. Oczywiście nie wszystkie
tego typu instytucje w sposób drastyczny zdzierają misternie skrojone szaty
okrywające człowieczą godność. Instytucja totalna jest tworem oddzielają-
cym pewną grupę ludzi od reszty społeczeństwa (więzienie, zakład popraw-
czy, szpital, zakon), wytwarzającym specyficzne reguły współżycia między-
ludzkiego oraz wpisującym interakcje w ściśle wytyczony podział ról, które
oddają instytucjonalną hierarchię: przełożeni – podwładni. Niektóre instytu-
cje totalne wyspecjalizowały się wszelako w pozbawianiu prywatności. Ta-
jemnicą poliszynela było to, że jeszcze niedawno istniały przecież domy po-
mocy społecznej, w których osoby były zmuszane do wspólnego załatwiania
potrzeb fizjologicznych czy do wspólnych kąpieli.

W instytucjach totalnych (nie wszystkich oczywiście) wstyd zostaje
w znacznej mierze zastąpiony przez strach, a wybór wyparty przez przymus.
Skoro to właśnie wstyd regulował pierwsze, kulturowe zakazy, którymi – twier-
dzi Łotman – były normy zaspokajania potrzeb fizjologicznych6, pozbawianie
ludzi tego uczucia jest operacją głęboko nieludzką. A w dodatku, odbierając
poczucie godności, czyni ich na powrót podobnymi zwierzętom, którym nie
jest obce uczucie strachu, wątpliwe natomiast, by potrafiły się wstydzić.

w której wstyd został potraktowany jako skutek popełnienia pierwszego grzechu. Warunkiem poja-
wienia się wstydu w perspektywie religijnej jest uświadomienie sobie faktu naruszenia porządku mo-
ralnego (grzech) ustalonego przez bóstwo lub Bogów, a uczucie to doświadczane jest jako wstyd
wobec tych istot, lecz często także jako wstyd wobec społeczności ludzi wierzących, wiedzących
o popełnionym grzechu. Jakkolwiek samo uczucie wstydu pojawia się także w sytuacjach nie związa-
nych z popełnieniem grzechu oraz z poczuciem winy, np. w sytuacji naruszenia zasad savoir-vivre, to
w religiach istnieje ścisła współzależność między wstydem, grzechem oraz poczuciem winy, a samo
uczucie wstydu uważa się za głos sumienia. Doznanie uczucia wstydu jest w takich przypadkach
traktowane jako rodzaj wewnętrznej sankcji związanej z popełnieniem grzechu. Uczucie to może
pojawić się także w sytuacji, gdy jednostka nie popełniła grzechu, jednak znalazła się niezależnie od
własnej woli w stanie, który jest definiowany w kategoriach nieczystości (menstruacja czy polucja).
Wstyd jest w takich przypadkach łączony z samą cielesnością człowieka, z jego nagością oraz ze sferą
pożądania. W niektórych wierzeniach religijnych samo istnienie ciała jest wiązane ze złem (np. gno-
za, poglądy ascetów chrześcijańskich znajdujących się pod wpływem gnozy bądź manicheizmu).

5 B. Skarga, O bezwstydzie w naszych czasach, „Tygodnik Powszechny” 1998 nr 46, s. 1, 5.
6 J. Łotman, dz. cyt., s. 172.
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Człowiek notorycznie zawstydzany nie tyle uodparnia się na obnażanie (także
fizyczne, lecz przecież przebywanie w jednym pokoju z obcymi osobami jest formą
ograniczenia prywatności), ile raczej redefiniuje własną tożsamość, która zawsze
w jakiś sposób stanowi efekt odbicia w społecznym otoczeniu i domaga się po-
twierdzenia. Więzień obozu koncentracyjnego, traktowany przez oprawców jak
przedmiot, jak zwierzę prowadzone na rzeź, może się z czasem w kategoriach
przedmiotu czy zwierzęcia zacząć definiować. Przedmiot i zwierzę nie odczuwa
przecież wstydu, bowiem jest on funkcją udziału w świecie kultury. Przedmiot
można jednak poddać procesowi niemalże dowolnego kształtowania, a zwierzę,
które odczuwa strach, zmusić do posłuszeństwa. Wyparcie wstydu przez strach
jest w ogóle cechą wielu instytucji totalnych, w tym także państw totalitarnych,
które stanowią jedną wielką totalną instytucję (wystarczy przypomnieć sobie, jak
szczelnie państwa totalitarne są izolowane od obcych wpływów, jak przełożeni
ingerują w życie prywatne obywateli i szczegółowo ustalają im harmonogram
dnia). Nawet przypadki samokrytyki przed aktywem partyjnym można w wielu
przypadkach potraktować nie jako skutek zawstydzenia własną „herezją”, ile ra-
czej jako odruch samozachowawczy podyktowany strachem.

Przemoc i strach tylko do pewnego momentu wykreślają trajektorię ludz-
kiego zachowania. Jest granica, po przekroczeniu której człowiek walczy
o własną godność, o smak życia, który go różni od wszystkich pozostałych
stworzeń zamieszkujących naszą planetę. Dopiero doświadczenie wstydu two-
rzy więzi między ludźmi7.

Czasy bezwstydne, czyli kontestacja kultury

Wstydowi zwyczajowo przeciwstawia się jako przeciwieństwo bezwstyd,
łączący się z uznaniem pewnego zachowania za niemoralne, za złe czy wresz-
cie za profanujące świętość. Pojęcie bezwstydu zawiera w sobie pewną dwu-
znaczność, gdyż pierwotnie odnosi się do sytuacji nieodczuwania wstydu.
W tym znaczeniu biblijne postaci Adama i Ewy byłyby także przykładami
osób bezwstydnych, osób nie odczuwających wstydu, choć ich bezwstyd nie
był związany z popełnieniem grzechu. W historii chrześcijaństwa znane są
przykłady osób publicznie obnażających własną cielesność (adamici, jurodiwi)

7 Chodzi tutaj oczywiście o węższe rozumienie kategorii więzi społecznej, subiektywne w odróż-
nieniu od obiektywnego. W tym drugim przypadku kategoria więzi jest stosowana dla opisu wszyst-
kich istniejących powiązań międzyludzkich, podczas gdy w pierwszym przypadku stanowi równo-
ważnik pojęcia identyfikacji z grupą (M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych.
Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 99).
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z zamiarem powrotu do bezwstydu biblijnych pierwszych ludzi jeszcze sprzed
momentu popełnienia grzechu, jednakże z racji wcześniej wspomnianej ambi-
walencji samego pojęcia bezwstydu osoby te były przez otoczenie definiowa-
ne w kategoriach bezwstydu jako zgorszenia, profanacji, grzechu czy prze-
kroczenia kulturowego tabu. Według Barbary Skargi wstyd jest kategorią eg-
zystencjalną, odnoszącą się do wewnętrznego doświadczenia jednostki, pod-
czas gdy bezwstyd jest kategorią społeczną, związaną z publicznym napiętno-
waniem osoby uznanej za gorszącą swoim zachowaniem.

Barbara Skarga pisała o „bezwstydzie w naszych czasach”, a przecież można
posłużyć się wyrażeniem: „kultura bezwstydu” w odróżnieniu od opisywa-
nych przez Ruth Benedict dwóch innych typów kultur. W studium o specyfice
kultury japońskiej Chryzantema i miecz Benedict pisała o podziale na „kultury
winy” oraz „kultury wstydu”. Pierwszy typ jest kulturą sumienia. „Kultury
winy” wpajają jednostkom socjalizowanym absolutne normy moralne8. O spe-
cyfice takich kultur decyduje nie sam zewnętrzny przymus oraz system kon-
troli społecznej, które potrafią zdusić niesubordynację człowieka, lecz uwew-
nętrznienie nierelatywnych norm moralnych, stanowiących rdzeń samego su-
mienia. W tego typie kultury człowiek niejako sam staje się własnym sędzią.
Aby zadziałał kulturowy mechanizm odczuwania winy nie jest potrzebne ani
upublicznienie czynu, ani obłożenie człowieka anatemą, słowem: nie musi się
pojawić dyskredytacja jakiegokolwiek bądź rodzaju. Z wyjątkiem oczywiście
dyskredytacji, której dokonuje własne sumienie.

Inaczej rzecz ma się z „kulturami wstydu”. Jak pisała Benedict, w kultu-
rach, w których „najwyższą sankcją moralną jest wstyd, ludzie są zakłopotani
wtedy, kiedy według nas powinni czuć się winni”9. „Według nas”, czyli zgod-
nie z przekonaniem człowieka wychowanego w kulturze, w której najwyższą
sankcją moralną miałoby się okazać dojmujące doświadczenie winy. Różnica
pomiędzy wspomnianymi typami kultur ma być różnicą przyczyn, które do-
prowadzają do odczucia sankcji (winy bądź wstydu10). Do uznania się za win-

8 R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, tłum. E. Klekot, PIW, Warszawa
1999, s. 207.

9 Tamże, s. 208.
10 Wstyd wszelako nie wiąże się bezpośrednio z popełnieniem grzechu. Nie zawsze wstydzimy się tego,

że popełniliśmy coś, co obciąża nasze sumienie. Wina nie jest tożsama ze wstydem. Jezus nie popełnił żadne-
go grzechu, a jednak odczuwał zapewne wstyd, gdy został obnażony na Golgocie, a wcześniej wystawiony na
widok i ku uciesze gawiedzi, dalekiej protoplastki dzisiejszej publiczności telewizyjnej. Człowiek skromny
może wstydzić się splendorów, jakimi obdarza go wspólnota, traktując jako własnego bohatera. Można się
wstydzić poprosić kogoś o pomoc, upomnieć o to, co komuś należne. W końcu można wstydzić się nie za
własny postępek. Wstyd jest pojęciem relatywnym, w tym znaczeniu, że przedmiot wstydu bywa zmienny.
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nego nie są potrzebne oczy żadnego przechodnia, żadnego sąsiada czy krew-
nego. Zdaniem Benedict w przypadku „kultur wstydu” samo doświadczenie
wstydu pojawia się dopiero w chwili, gdy czyn owo doświadczenie wywołu-
jący zostanie upubliczniony. Doświadczenie wstydu wiązałoby się zatem z
tym, że w oczach innych ludzi odbijają się ludzkie uczynki (jak zauważa Be-
nedict, także w oczach urojonej publiczności).

Czym byłaby natomiast „kultura bezwstydu”? To kultura obnażenia, która
utraciła wyczucie dobrego smaku, ale i równocześnie utraciła żywotność. Co
jednak warte wspomnienia, w samym wyrażeniu „kultura bezwstydu” kryje
się contradictio in adiecto, skoro uznamy wstyd za mechanizm kulturotwór-
czy. Zygmunt Bauman pisze, że wstyd jest rodzajem blokady, która broni przed
zacieraniem różnic11. Dlatego też dostosowujemy własne zachowanie do od-
powiedniego kontekstu, do odpowiedniej sytuacji społecznej. Nie wstydzimy
się własnej nagości w saunie, lecz nie pozwolilibyśmy sobie na nagość na
ulicy. Nagie ciało nie jest zatem w sposób jednoznaczny związane z odczuwa-
niem wstydu. Czasem dzieje się wręcz odwrotnie: osobnik odziany w ele-
gancki garnitur w saunie zapłonąłby zapewne wielkim czerwonym rumień-
cem, dlatego że pomieszałby konteksty, które nie powinny być mieszane. Stąd
bezwstyd jest potężnym zagrożeniem nie tylko dobrych obyczajów, lecz samej
kultury ludzkiej, która ustala hierarchie i granice, a zatem staje się zagrożeniem
i dla istnienia samej więzi społecznej. Bezwstydny, czyli kwestionujący świat
społecznych kontekstów. Prawdziwy problem pojawia się wtedy, gdy bezwstyd
upowszechnia się, bowiem wtedy pod znakiem zapytania staje cały świat spo-
łecznych znaczeń, który nazywamy kulturą. To nie jest tylko problem lepszych
lub gorszych obyczajów, lecz problem kontestacji świata kultury.

Bezwstyd jest zatem ignorowaniem kulturowo zdefiniowanych podziałów,
o których istnieniu informuje wstyd, czyli forma kulturowo wyuczonej bloka-
dy chroniącej przed mieszaniem zachowań właściwych dla precyzyjnie zdefi-
niowanych porządków. Przy takim rozumieniu traci sensowność dzielenie
kultur według kryterium wstydu bądź winy. Każda kultura jest kulturą wsty-
du, bowiem wstyd jest mechanizmem kulturotwórczym oraz każdą kulturę
konserwuje. Problem pojawia się wtedy, gdy zachowania definiowane jako
bezwstydne swoją powszechnością doprowadzają do rozmycia kategorii wstydu.
Jest to sytuacja erozji samego porządku kulturowego a także rozbijania więzi
społecznej. Zanik rozróżnienia pomiędzy wstydem a bezwstydem oznacza
mniej więcej tyle, że wszystko wolno, kruszą się więzy kulturowe pętające

11 Z. Bauman, Socjologia, tłum. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 1996, ss. 153-154.
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ludzi i powstrzymujące ich przed popełnianiem czynów haniebnych12. Pań-
stwom pozostaje wtedy jeszcze majestat prawa, jednakże przymus jest i będzie
tylko ostatecznym środkiem represji stosowanych przez społeczeństwa wo-
bec jednostek kontestujących ład społeczny. Słowem: nie ma takiej armii, nie
ma takiej policji, które potrafiłyby zapobiec zachowaniom obłożonym sank-
cjami karnymi. Ład zależy od stopnia, w jakim została przez obywateli zinter-
nalizowana kulturowa blokada, której dyktat skłania ku posłuchowi, nieko-
niecznie pod groźbą przemocy fizycznej.

Bezwstyd obraża nie tylko wartości uznawane przez niektórych za święte,
nie tylko przeczy dobrym obyczajom, lecz stanowi zagrożenie dla kultury,
wytwarzającej liczne podziały, subtelne dystynkcje, jednym słowem: wytwa-
rzającej ład. Inaczej mówiąc: rozmaite zabiegi wychowawcze, które mają pod-
opiecznym „wdrukować” przekonanie, że pewnych rzeczy należy się wsty-
dzić podtrzymują realność pewnego kulturowego status quo. Wstyd, jako ro-
dzaj kulturowej blokady, to ni mniej, ni więcej przekonanie, że jednak nie
wszystko jest dozwolone. Określa on bowiem granice wolności i porządkuje
ludzkie doświadczenie. Problemu bezwstydu nie należy tym samym rozpatry-
wać tylko w kontekście moralności, w kontekście upadku takich a nie innych
wartości moralnych czy estetycznych. Refleksja nad bezwstydem powinna
każdorazowo przyjmować postać refleksji nad kulturą. Podobnie, jak dzie-
więtnastowiecznego sloganu o śmierci Boga, nie należy sprowadzać do kry-
zysu chrześcijańskiej świadomości, a trzeba w nim dojrzeć problem zakwe-
stionowania oraz rozmywania się kulturowych granic dających odpór ludz-
kiej samowoli.

Wspomniana definicja wstydu, jako kulturowej blokady, ma ważną zaletę:
jest definicją niewartościującą. Bauman nie łączy kategorii wstydu z syste-
mem normatywnym. Uczynek, który nas zawstydza, niekoniecznie musi być
zły, może być bowiem zupełnie neutralny moralnie – ani zły, ani dobry. Nie
należy zatem łączyć odczuwania wstydu z poczuciem winy13. Można się wsty-
dzić niekulturalnego zachowania przy stole, lecz nie trzeba z tego powodu od-
czuwać winy. Można się rumienić z racji zalotnego spojrzenia nieznajomej osoby
płci przeciwnej – nie znaczy to, że rumieniec na twarzy świadczy o poczuciu winy.

12 Określenie jakiegokolwiek czynu mianem haniebnego traci sens w przypadku upowszechnienia
się bezwstydu.

13 O tyle też rację ma Ruth Benedict odróżniając od siebie dwa typy kultur. Wstyd i wina są
odmiennymi doświadczeniami. Jednakże, jak już wspomniałem, żadna kultura nie może istnieć bez
blokady, którą jest wstyd. Czy mogą istnieć kultury obywające się bez kategorii winy? Benedict wy-
daje się przekonywać, że tak: kultura Japonii, o której pisała, miałaby stanowić taki przykład.
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Inaczej rzecz ma się jednak z bezwstydem. Bezwstyd nie jest prostą negacją
wstydu. Trudno nie zauważyć pewnej niesymetryczności w relacji pomiędzy
obu pojęciami. Bezwstyd wiąże się z uznaniem pewnego zachowania za nie-
moralne, za złe, za uwłaczające obyczajom czy profanujące świętość. W oczach
ludzi uznających kogoś za bezwstydnego ów nieszczęśnik powinien poczuć
się winnym. Przy czym można być uznanym za bezwstydnika niejako na wła-
sne życzenia, ale także i wbrew własnej woli. Przykładu dostarcza posługiwa-
nie się własnym ciałem w przestrzeni publicznej.

Bezwstyd to, innymi słowy, prowokacyjna wręcz łatwość mieszania po-
rządków. U podłoża „kultury bezwstydu” tkwiłaby zatem świadoma praktyka
kwestionowania porządku aksjologicznego w imię niczym nieograniczonej
wolności. Problem bezwstydu jest problemem absolutyzacji wolności. Byłby
to manifest nieograniczonej transgresji: jeżeli mam techniczne możliwości,
by przekroczyć pewną granicę, to w imię czego miałbym tego nie zrobić? Jak
uprawomocnić ów porządek w świecie aksjologicznej wichrowatości14 post-
modernistycznego społeczeństwa, jeżeli zakwestionowana zostaje wiara
w transcendentne wartości, tudzież kryterium dobrego smaku? Wolność bez
ograniczeń zwraca się przeciwko samej idei wolności w chwili, gdy zaczyna
się traktować kulturowe normy jako balast.

Wstyd jest pojęciem relatywnym, ponieważ przedmiot wstydu bywa zmien-
ny. Słowem: to, co kiedyś nas zawstydzało w pewnym momencie może stać
się czymś zwyczajnym. Doświadczenie wstydu wiąże niewinnych kochan-
ków, lecz z czasem pieszczoty, które niegdyś krępowały, stają się dla nich
czymś co traktują bez pruderii. Przedmiot wstydu został oswojony. Jeśli rdze-
niem związku dwóch osób jest wyłącznie seks, nietrudno wytłumaczyć fakt
nietrwałości takiej relacji. Nie chodzi tylko o przedmiotowe traktowanie part-
nera (przedmioty zużywają się przy częstym wykorzystywaniu), lecz o błąd
który tkwił w samym założeniu budowania wspólnoty. Problem tkwi w braku
wstydu, jako spoidła związku. Richard Sennett pisze o tzw. wspólnotach nisz-
czących. Związki takie opierają się na zasadzie absolutnej otwartości, prze-
chodzącej w ekshibicjonizm. Kochankowie nie mają przed sobą sekretów.
Sytuacja powtarza się: „wspólnota” taka nie ma widoków na dłuższe trwanie
z racji nieobecności kategorii wstydu u jej podłoża.

14 Wyrażenie to zapożyczam od profesora Wojciecha Świątkiewicza (zob. W. Świątkiewicz, Tra-
dycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku, Komisja Studiów Nad Przyszło-
ścią Górnego Śląska PAN Oddział w Katowicach, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycz-
nych Uniwersytetu Wrocławskiego, Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris, Instytut Górno-
śląski, Katowice-Wrocław 1997).
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Jeszcze innym przykładem nietrwałych współczesnych wspólnot są wszel-
kiego typu próby budowania związków na resentymencie bądź bezwstydzie.
Czym w końcu są przykłady tzw. czarnych marszów? Czym są próby zgroma-
dzenia przed odbiornikami telewizyjnymi jak największej liczby widzów, któ-
rych kusi się programami, przekraczającymi granice dobrego smaku? Wspo-
mniana już wcześniej profesor Barbara Skarga pisała o wszechobecności bez-
wstydu w świecie współczesnym. Nie bez przyczyny bezwstydowi towarzy-
szy kryzys więzi społecznej. Trudno nie zauważyć związku pomiędzy więzią,
kontrolą społeczną oraz wstydem. Socjologowie od wielu lat piszą o uwiądzie
kontroli społecznej, zwłaszcza w wielkich miejskich aglomeracjach. Co na-
szych przodków powstrzymywało przed popełnianiem czynów niegodnych?
Strach i wstyd właśnie. Jak twierdził Durkheim, społeczeństwo kontroluje nasze
zachowania najpierw poprzez zewnętrzny przymus, potem przez zinternalizo-
wane normy i to w tym drugim przypadku zaczyna działać mechanizm wsty-
du jako powstrzymującego przed popełnianiem pewnych czynów. Czasy pa-
nowania bezwstydu są czasami królowania osamotnionego człowieka, który
zachłannie poszukuje surogatów więzi społecznej, lecz z racji ich ulotności
wciąż pozostaje poza wspólnotą.

Zamiast zakończenia

Można się pokusić o pewną interpretację biblijnej opowieści o pierwszych
ludziach. Opowieść ta jest historią o ludziach bezwstydnych, ludziach de fac-
to żyjących poza dobrem i złem, a zatem poza kulturą. Bezwstyd pierwszych
rodziców jest jednak tożsamy nie z przekraczaniem tego, co przyzwoite, a z
nieistnieniem świata kultury. Opowieść o Adamie i Ewie to zarazem opowieść
o ludziach niemożliwych i paradoksalnie głęboko nieludzkich. Dlaczego? Bo
Adam i Ewa nie znali wstydu. Jak bardzo są od nas odległe te biblijne obrazy
bezwstydu, pokazują przykłady praktyk adamickich, których adepci marzyli
o powrocie do rajskiej niewinności, nie stroniąc od nudystycznych praktyk i
rytuałów o charakterze orgii, które miały im zapewnić wyzwolenie z oków
pożądań zmysłowych. Taki powrót, jak uczy doświadczenie, nie jest już jed-
nak możliwy dla uspołecznionego człowieka.

Historia naszych biblijnych rodziców wskazuje przede wszystkim na zwią-
zek między wstydem a ludzką kulturą. To dopiero wygnanie z raju, poprze-
dzone nabyciem (nieszczęsnej?) umiejętności rozróżniania dobra od zła, po-
kazuje kulturotwórczy mechanizm wstydu: dopiero on tworzy społeczeństwo
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we właściwym tego słowa znaczeniu. Słowem: wygnanie z raju jest drugim
stworzeniem człowieka, stworzeniem człowieka uspołecznionego. Nie bez
znaczenia jest też kolejna intuicja: związek pomiędzy śmiertelnością wygna-
nych z raju ludzi a wstydem. Biblijna opowieść mówi jeszcze o jednym. O ra-
dykalnej różnicy w statusie ontycznym pomiędzy więzią łączącą człowieka
z Bogiem a tą, która łączy człowieka z innymi ludźmi. Ta pierwsza ma tylko
w sposób wtórny charakter społeczny (chociaż to najpierw nawiązujemy relację
z innymi ludźmi, potem z Bogiem). Zatem Księga Rodzaju mówi nam przede
wszystkim o transcendencji samego Boga oraz o niepowtarzalności samej z Nim
relacji. Biblijną opowieść o pierwszych rodzicach można potraktować jako kry-
tykę antropomorfizacji, pomimo antropomorficznego par excellence opisu sa-
mej rajskiej sceny. Bóg wyprzedza społeczeństwo, a relacja z Nim ma charak-
ter tylko pozornie podobny do relacji społecznych. Można zatem biblijną opo-
wieść – choć jeszcze raz podkreślam, że nie jest to w żadnym razie egzegeza,
a raczej pewna socjologiczna glosa – odczytać jako poszukiwanie źródeł spo-
łeczeństwa w doświadczeniu wstydu. I jako przestrogę przed wszelkiego typu
próbami wprowadzenia raju na ziemi, które ignorują złożoną naturę człowie-
ka, potrafiącego wybierać pomiędzy dobrem a złem. Współczesny Adam i Ewa,
żyjący poza światem kultury, poza światem, w którym ludzie odczuwają wstyd,
poza światem, w którym odróżnia się dobro od zła, są wyjątkowo zdeformo-
wanym odbiciem pierwszych rodziców. Ich bezwstyd niszczy kulturę, a i nie
zbliża do Boga.
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Krzysztof Śleziński

Naukowy obraz świata
– problemem współczesnej kultury

Słowa kluczowe: Wszechświat i granice jego złożoności, termodynamika procesów
nieodwracalnych, teorie wszystkiego, między nauką a filozofią;

Key words: Univerce and frontiers of its complexity, thermodynamics of irreversible
processes, theories of everything, between science and philosophy

Obraz świata pełni funkcje światopoglądowe, kształtuje postawy
etyczne i bywa źródłem życiowych motywacji. W każdym okresie
cywilizacji śródziemnomorskiej odzwierciedla się przyjmowany

w niej obraz człowieka, świata i Absolutu. Dzisiejsze nasze poszukiwania ro-
zumienia samych siebie są świadectwem niewystarczalności tych koncepcji
filozoficznych, które mają wyjaśniać aktualny naukowy obraz świata.

Ważną rolę w obrazie świata odgrywają elementy pochodzące nie tylko
z nauki, lecz z różnych, najczęściej milcząco i bezdyskusyjnie przyjmowa-
nych założeń. Wiele z tych przedzałożeń ma charakter metafizyczny.

Dla wielu badaczy nauka ujęta zgodnie z greckim ideałem przedstawia się
jako dziedzina wiedzy o cechach prostoty, harmonii, symetrii i innych atrybu-
tach racjonalnego ujmowania świata. W starożytności i w średniowieczu był
przyjęty Arystotelesowski model poznawanej rzeczywistości. W nowożytno-
ści zaistniał jednak model mechanicznego świata, w ramach którego upraw-
nionym stanowiskiem stał się deterministyczny obraz rzeczywistości. Mecha-
nistyczny obraz świata do tego stopnia zrósł się ze współczesna kulturą, że do
dziś jest obecny w przekonaniach wielu ludzi oraz w wielu wytworach kultu-
ry, chociaż od początku XX wieku utracił oparcie w nauce. Wcześniejsze,
niekwestionowane sukcesy w badaniu przyrody ugruntowywały stanowisko
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poznawczego optymizmu. Sądzono, iż wszystkie napotykane problemy, będą
rozwiązane1. Zobrazowaniem tego są Zagadki wszechświata z 1899 roku, w któ-
rych Ernst Haeckel twierdził, że dla nauki nie ma już żadnych tajemnic. W ra-
mach tak głoszonego optymizmu, doradzano młodemu Max Planckowi, aby
zrezygnował ze studiowania fizyki, ponieważ w fizyce nie ma już niczego do
odkrycia.

Na przełomie XIX i XX wieku odchodzono od filozofii mechanicyzmu.
Upadek mechanicystycznej wizji w dziedzinie fizyki został przypieczętowa-
ny pojawieniem się teorii względności i teorii mechaniki kwantowej. Kiedy
uświadomiono sobie nierealizowalność marzeń o uporządkowanym, zamknię-
tym i prostym systemie wiedzy przyrodniczej, zaczęto wskazywać na dziedzi-
nę matematyki, która miałaby dostarczyć wzorca ładu i prostoty. Przy pró-
bach określenia niewzruszonych podstaw wiedzy matematycznej, wysunięte
zostały postulaty zupełności i niesprzeczności arytmetyki. Założenia te znala-
zły wyraz w Hilbertowskim programie uporządkowania matematyki przy
wykorzystaniu metod finistycznych. Jednak, z chwilą opublikowania przez
Gödla artykułu2 Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathema-
tica und verwandter Systeme I w roku 1931 stało się oczywistym, iż program
Hilberta jest nie do zrealizowania. Przedstawione inne rozstrzygnięcia lat
dwudziestych i trzydziestych przez A. Churcha, T. Skolema, A. Tarskiego,
określane twierdzeniami limitacyjnymi, w sposób zdecydowany przyczyniły
się do odejścia od zdroworozsądkowego obrazu bogatych systemów logicz-
nych. Zdano sobie sprawę z ograniczeń systemów dedukcyjnych, zwracając
uwagę, że wierzymy w niesprzeczność tych systemów oraz, że do ich istoty
należy niezupełność3.

Wpływy neopozytywizmu nakładały na obraz świata liczne ograniczenia
wynikające z przyjmowanych, sztywnych reguł metodologicznych, zniechę-
cając tym samym do dokonywania jakichkolwiek ekstrapolacji poza przyjmo-
wany schemat wiedzy naukowej. W obszarze badań przyrodniczych, z chwilą
pojawienia się ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej, zdano so-
bie sprawę z tego, iż należy odejść od dotychczas stosowanych pojęć w opisie
rzeczywistości. Zaczął wyłaniać się obraz świata odbiegający od ujęcia go

1 Zob. M. Heller, J. Życiński, Wszechświat - maszyna czy myśl?, Wyd. PTT, Kraków 1988.
2 K. Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter

Systeme I, ”Monatshefte für Mathematik und Physik” 38(1931), s. 173-198.
3 J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. I, Wyd. Znak, Kraków 1985, s. 118-126.
4 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Wyd. PWN, Warszawa 2000,

s. 71.
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w kategoriach zdroworozsądkowych. Sytuacja uległa zmianie w latach sie-
demdziesiątych, kiedy oprócz probabilizmu zjawisk kwantowych, badania nad
zjawiskami złożonymi uświadomiły nam, iż mechanizmy powstawania coraz
bardziej zorganizowanych struktur sprowadzają się do pewnego rodzaju emer-
gencji. Każdy poziom opisywanych struktur świata pozostaje względem sie-
bie autonomiczny, rządząc się prawami, których przed jego powstaniem nie
było. Zatem, przyszłość wszechświata nie jest z góry ustalona, lecz ma przed
sobą wiele możliwych wariantów.

W poszukiwaniu teorii ostatecznej

Obecnie znamy wiele przyrodniczych teorii świata, interesujących pod
względem podnoszonych przez nie zagadnień epistemologicznych oraz onto-
logicznych. Do grona takich teorii zaliczymy te, które spełniają kryterium
dokładności opisu zjawisk oraz dużego zakresu ich stosowalności. Przykła-
dem jest teoria Maxwella, opisująca zjawiska od odległości porównywalnych
z rozmiarami cząstek elementarnych do odległości odpowiadających rozmia-
rom obserwowanych galaktyk. Wiele jednak zjawisk mikroświata pozostaje
nierozwiązywalnych, jeśli nie przyjmie się mechaniki kwantowej. Za jej po-
mocą wytłumaczalne stają się między innymi takie zjawiska jak: stabilność
atomów, zachodzenie odpowiednich reakcji chemicznych, zerowy opór elek-
tryczny, działanie laserów i inne. Z kolei, teoria elektrodynamiki kwantowej
stanowi połączenie równań mechaniki kwantowej z równaniami szczególnej
teorii względności5. Chociaż brakuje jej tzw. elegancji matematycznej i spój-
ności z innymi teoriami doskonałymi, to dokładność jej przewidywań, po-
twierdzona dla momentu magnetycznego elektronu, jest rzędu 10-10.

Postać matematyczna powyższych teorii pozwala mówić o istnieniu pewne-
go oddziaływania form matematycznych z obiektami świata rzeczywistego. Ide-
alne obiekty matematyczne mają swoje odniesienie do dużego zbioru różno-
rodnych obiektów świata empirycznego, dlatego możemy mówić o dużym
zakresie stosowalności poszczególnych teorii doskonałych, wykorzystujących
odpowiednie struktury matematyczne. Z kolei, wykorzystanie tych struktur po-
zwala na dokładny opis zjawisk fizycznych, pozostających w określonej relacji do
świata form matematycznych. W przeciwnym razie, trudno byłoby zrozumieć

5 Zob. R. P. Feynman, QED. Osobliwa teoria światła i materii, tłum. H. Białkowska, Wyd.
PIW, Warszawa 1992.
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zachodzącą zgodność wyników przeprowadzanych doświadczeń z przewidywa-
niami wynikającymi z wykorzystania równań określonej teorii fizycznej.

Oprócz powyższych teorii istnieje pokaźna grupa tzw. teorii użytecznych.
Są to nie tylko niektóre ze współczesnych teorii fizycznych, lecz także te z prze-
szłości, które na pewnym etapie rozwoju naszej wiedzy o rzeczywistości od-
grywały znaczącą rolę. Spośród współczesnych teorii użytecznych zwraca się
uwagę na kwarkową teorię hadronów Gell-Manna i Zweiga oraz na teorię
Glashowa, Salama, Warda i Weinberga, łączącą oddziaływania elektromagne-
tyczne z tak zwanymi oddziaływaniami słabymi, czyli teorię słabo oddziału-
jących leptonów. Obie te koncepcje można ująć w jedną teorię użyteczną, okre-
ślaną standardowym modelem cząstek elementarnych.

Istnieje też wiele teorii próbnych, do których zaliczymy te, które dotych-
czas nie uzyskały żadnego doświadczalnego potwierdzenia. Teoriami tymi są
przykładowo: teorie typu Kaluzy-Kleina, teoria superstrun, teoria twistorów,
supergrawitacji, supersymetrii, model inflacyjny wielkiego wybuchu czy nie-
przemienna geometria grupoidu reperów, wyjaśniająca zjawisko osobliwości.
Dotychczasowy brak doświadczalnego potwierdzenia teorii próbnych w przy-
szłości może zostać uzupełniony. Może to doprowadzić do sytuacji, w której
teoria próbna, na obecnym etapie rozwoju, może okazać się jedną z kategorii
teorii użytecznych lub doskonałych.

Obecne teorie naukowe zapewniają nam w miarę pełne rozumienie rze-
czywistości w płaszczyźnie jej empirycznego ujmowania. Niewątpliwie każ-
da kolejna, pojawiająca się teoria naukowa, powinna ukazywać nowe aspekty
istnienia świata i tym samym przyczyniać się do przekraczania naszych hory-
zontów poznawczych czy przyjmowanych przez nas schematów myślowych.

Przeobrażenia w przyjmowaniu modeli rzeczywistości, dokonywały się
za każdym razem na podstawie rozwoju matematyki i nauk przyrodniczych.
Czy należy więc oczekiwać, iż porzucenie współczesnego modelu świata bę-
dzie możliwe dzięki dostrzeżeniu nowych własności rzeczywistości, ujawnia-
nych przez rozwój wiedzy naukowej? Możemy wskazać wybrane obszary
nauki, które ukazują niewystarczalność dotychczasowego rozumienia świata.

Nauka dzisiejsza wkroczyła w obszar daleko wykraczający poza granice dar-
winowskiej epistemologii. Przykładem są teoretyczne koncepcje, pretendujące
do tzw. teorii wszystkiego6. Przedstawiona przez Rogera Penrose’a teoria twisto-

6 Zob. przykładowo: J. D. Barrow, Teorie wszystkiego. W poszukiwaniu ostatecznego wyjaśnienia,
tłum. J. Czerniawski, T. Placek, Wyd. Znak, Kraków 1995; S. Weinberg, Sen o teorii ostatecznej,
tłum. P. Amsterdamski, Wyd. Alkazar, Warszawa 1994.
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rów stanowi próbę wykorzystania związku między mechaniką kwantową i struk-
turą czasoprzestrzeni7, do odmiennego opisania przestrzeni Minkowskiego8. Ele-
mentami tej teorii nie są ani tensory, ani spinory służące do opisu lokalnych wła-
sności czasoprzestrzeni, lecz ich uogólnienia, w postaci twistorów, pozwalające
na nielokalny opis czasoprzestrzeni. Pozwala to całą przestrzeń twistorów uważać
za bardziej podstawową, aniżeli czasoprzestrzeń złożoną z punktów. Czasoprze-
strzeń staje się pojęciem wtórnym w stosunku do przestrzeni twistorów9. Rozwi-
jając tę teorię, Roger Penrose dąży do określenia uniwersalnej struktury matema-
tycznej dla przyszłej teorii fizycznej. To, że taka uniwersalna struktura matema-
tyczna rzeczywistości fizycznej istnieje niezależnie od nas, jest wyrazem przyję-
tego przez Penrose’a stanowiska platonizującego.

Jednak, najbardziej popularnym programem poszukiwań teorii wszystkie-
go jest teoria superstrun10. Zgodnie z nią: wicie się skrajnie małych i hipote-
tycznych cząstek w dziesięciowymiarowej hiperprzestrzeni generuje całą ma-
terię i energię wszechświata, a także generuje przestrzeń i czas. Czy powyższe
propozycje mogą być rozwiązaniem zagadki wszechświata? Tego nie wiemy
i trudno o tym powiedzieć z racji niemożliwości przeprowadzenia obecnie
eksperymentu potwierdzającego lub obalającego te teorie. Pojawia się pesy-
mistyczny sen o teorii ostatecznej. Wizja ta jest pesymistyczna, gdyż jej zre-
alizowanie pozbawiłoby umysły ludzkie największej pasji, jaką jest poszuki-
wanie nieznanych obszarów rzeczywistości. Liczne wypowiedzi filozofują-
cych matematyków, fizyków, kosmologów czy biologów w tej kwestii, zasłu-
gują na analizę możliwości lub niemożliwości sformułowania takiej teorii.

Sprawa powyższa, staje się trudna do rozwiązana, gdyż coraz częściej rzą-
dy państw wycofują dotacje na prowadzenie badań, nie przynoszących bezpo-

7 Zob. R. Penrose, A Brief Outline of Twistor Theory, w: P. G. Bergmann, V. de Sabbata, Cosmolo-
gy and Gravitation; Spin Torsion, Rotation and Supergravity, Plenum Press, New York 1980, s. 289.

8 Zob. R. Penrose, Twistor Algebra, ”Journal of Mathematical Physics” 8(1967)2, s. 345-366;
R. Penrose, Spinor and Twistor Methods in Space-Time Geometry, w: R. Penrose, W. Rodler, Spinors
and Space-Time, t. II, Cambridge University Press, Cambridge 1986, s. 43-168.

9 Podstawowy związek wyrażając relację twistorów i czasoprzestrzeni zob. R. Penrose, Twistoro-
wy obraz czasoprzestrzeni, w: S. W. Hawking, R. Penrose, Natura czasu i przestrzeni, tłum. P. Am-
sterdamski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996; oraz: R. Penrose, Twistor Theory, its Aims and
Achievements, w: C. J. Isham, R. Penrose, D. W. Sciama, Quantum Gravity, an Oxford Symposium,
Oxford University Press, Oxford 1975, s. 268-275.

10 Zob. np.: M. Heller, Początek jest wszędzie. Nowa hipoteza pochodzenia wszechświata, Wyd.
Prószyński i S-ka, Warszawa 2002, od s. 156; B. Greene, Piękno wszechświata. Superstruny, ukryte
wymiary i poszukiwanie teorii ostatecznej, tłum. E. L. Łokas, B. Bieniok, Wyd. Prószyński i S-ka,
Warszawa 2002, s. od 143.
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średnio korzyści praktycznych. Głośnym przykładem stała się podjęta w 1992
roku przez USA decyzja o wstrzymaniu budowy nadprzewodzącego superak-
celeratora do badań podstawowych praw przyrody. Decyzja ta jest sympto-
mem narastającej niechęci do czystej nauki, nie związanej bezpośrednio z po-
trzebami społecznymi11. Z jednej strony, kiedy skończyła się era zimnej woj-
ny, państwa mają mniej powodów, by budować stacje kosmiczne czy gigan-
tyczne akceleratory po to, aby manifestować siłę. Liczni politycy, którzy byli
zagorzałymi obrońcami postępu naukowego, zaczęli wyrażać antynaukowe
nastroje. Wzrasta rozczarowanie nauką, jej negatywnymi skutkami: zanieczysz-
czeniem środowiska, bronią masowego rażenia, inżynierią genetyczną; co skła-
nia do refleksji etycznej. Z drugiej strony, gdyby nauka rozwijała się w takim
tempie, jak w XX wieku, to zużyłaby budżet państw wysokorozwiniętych. Na-
trafiamy w tym momencie na granice rozwoju nauki. Koszty badań wciąż rosną,
a otrzymywane rezultaty są coraz skromniejsze. Dzisiaj idea nieśmiertelności
skłania wielu do dotowania takich badań jak klonowanie czy hibernacja.

Twórcy nowożytnej metody empirycznej: Francis Bacon, Galileo Galilei,
Izaak Newton, upowszechnili ideę, że ludzie mogą systematycznie gromadzić
i ostatecznie zdobyć całą wiedzę o świecie. Ideę postępu podniesiono do rangi
principium samej nauki. Obecnie pojawiające się często stwierdzenie o końcu
postępu naukowego wydaje się być niedorzeczne. Czy aby na pewno? Poja-
wiają się liczne pytania: czy nauka ma charakter cykliczny czy linearny? Cha-
rakter cykliczny stanowiłby odkrywanie tego samego, lecz na coraz głębszym
poziomie jego rozumienia. Przykładem może być odkryta i stosowana metoda
wyczerpywania przez Eudoksosa z Knidos w starożytnej Grecji, co z kolei
w XVII wieku zostało na nowo odkryte i nazwane rachunkiem różniczkowym
i całkowym12. Natomiast charakter linearny nauki stanowiłby wyraz kumula-
tywnego lub antykumulatywnego podejścia do rozwoju wiedzy.

11 Zob. S. Weinberg, Koniec superakceleratora, w: S. Weinberg, Sen o teorii ostatecznej, tłum.
P. Amsterdamski, Wyd. Alkazar, Warszawa 1994, s. 348-355.

12 Zob. J. Dadaczyński, Matematyka w oczach filozofa, Wyd. Biblos, Tarnów 2002, s. 12-31; oraz:
L. Russo, Zapomiana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna, tłum. I. Kania, Wyd.
Universitas, Kraków 2005, s. 67-71.
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Procesy nieliniowe a porządek świata

Współcześnie, naukowcy dużo uwagi poświęcają poszukiwaniu porządku
w chaotycznym świecie. Pionierskie badania struktur dysypatywnych, powsta-
jących w wyniku procesów nieliniowych w układach nierównowagowych prze-
prowadził Ilya Prigogine i od tego czasu mamy do czynienia z ciągle rozrasta-
jącym się obszarem badań z zakresu teorii chaosu i teorii złożoności13. Zda-
niem niektórych badania zjawisk na granicy chaosu i porządku stanowić mogą
klucz do zrozumienia problemów natury. Trudno podejrzewać, aby te badania
doprowadziły do znalezienia ścisłych rozwiązań, jednak otrzymywane wyni-
ki pozwalają nam w głębszym zrozumieniu istniejącą rzeczywistość. W ukła-
dach nieliniowych oczywistym pozostaje to, że całość jest czymś więcej niż
prostą sumą swoich części, a zrozumienie istnienia takich układów staje się
możliwe tylko przy globalnym badaniu ich zachowań, a nie przy szczegóło-
wych analizach części ich budowy.

Zdano sobie sprawę, że procesy twórcze w przyrodzie dokonują się w sta-
nach dalekich od równowagi. Dopiero metody termodynamiki nieliniowej,
sięgające do matematycznej teorii układów dynamicznych, wyjaśniają powsta-
wanie nowych, coraz wyżej zorganizowanych struktur. Okazuje się, że w sta-
nach dalekich od równowagi mogą istnieć trwałe, ale nie statyczne struktury.
Powstające struktury, będąc pod ciągłym wpływem wewnętrznych i zewnętrz-
nych fluktuacji, wprowadzają do świata element indeterminizmu. Powstająca
struktura może podążać kilkoma możliwymi drogami, przechodząc przez bi-
furkacyjne przejścia fazowe, krytyczne punkty, i jednocześnie za każdym ra-
zem stabilizując się względem pojawiających się drobnych zaburzeń. Po każ-
dorazowym wyborze przez układ drogi rozwoju następuje pojawienie się no-
wej jakości. W takim stanie układ podąża w dobrze ustalonym kierunku. Stan
taki, będący atraktorem, można konkretnie wskazać.

W ramach nauki pojęcia złożoności, stabilności strukturalnej czy emer-
gencji stają się budulcem nowego sposobu myślenia o zbiorowym zachowa-
niu wielu podstawowych, oddziałujących z sobą elementów. Współczesna na-
uka o złożoności zajmuje się badaniem makroskopowych zbiorów elementów
posiadających zdolność do ewolucji w czasie. Wzajemne oddziaływania ele-
mentów układu powodują wystąpienie uporządkowanych zjawisk kolektywnych,

13 Zob. I. Prigogine, I. Stengers, Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, tłum.
K. Lipszyc, Wyd. PIW, Warszawa 1990; P. Coveney, R. Highfield, Granice złożoności. Poszukiwanie
porządku w chaotycznym świecie, tłum. P. Amsterdamski, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa1997.
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dających się opisać jedynie na wyższym poziomie, niż używany do opisu ele-
mentów składowych. Sytuacja ta jest związana z posiadaniem przez układ
cech emergencyjnych. Pojawia się zatem pytanie: czy jest usprawiedliwiony
wyłaniający się ze współczesnego obrazu naukowego emergencyjny model
wszechświata?

Przykładem zastosowania koncepcji emergencji do wyjaśnienia rzeczywi-
stości może być teoria trzech światów, wypracowana przez Rogera Penrose’a.
Filozofowie, chcąc wytłumaczyć istnienie świata fizycznego, często powo-
łują się na pewne abstrakcyjne światy. W każdej próbie przedstawienia wpły-
wu świata abstrakcyjnego na świat fizyczny mamy do czynienia z trudnym
i zarazem podstawowym problemem ontologicznym. Wprowadzona przez Ro-
gera Penrose’a koncepcja trzech światów, pozwala lepiej zrozumieć funda-
mentalne znaczenie istnienia absolutnych bytów matematycznych. Wyróżnio-
ne trzy światy stanowią trzy obszary rzeczywistości, które wyznaczają świat
naszych świadomych percepcji, świat fizyczny i platoński świat form mate-
matycznych14. Każda część rzeczywistości emergencyjnie wyłania się z bar-
dzo małej części czasowo poprzedzającego ją świata.

Sukces języka matematyki w badaniu rzeczywistości

Matematykę stosuje się do opisu struktur i zjawisk świata fizycznego. Naj-
bardziej imponującym tego przykładem pozostaje ogólna teoria względności,
w której konstrukcje matematyczne pozwoliły na bardzo dobry opis zjawisk
fizycznych. Dla filozofa nauki pozostaje do wyjaśnienia głęboko ukryta jed-
ność łącząca w teorii Einsteina matematykę z procesami fizycznymi15.

Przyjęcie realnego istnienia obiektów matematycznych staje się bardzo
mocno akcentowaną naturalną ideą akceptowaną przez matematyków. Idea ta
wydaje się być mniej oczywista dla tych, którzy nie mieli szczęścia spędzać
czasu na badaniach wspaniałego i tajemniczego świata form matematycznych.

14 Zob. R. Penrose, Shadows of the Mind, Oxford University Press, New York 1995, s. 412.
15 Einstein zaproponował swoją teorię w chwili, gdy nie była ona potrzebna do wyjaśnienia istnie-

jących wówczas danych obserwacyjnych. Teoria grawitacji Newtona, znana już około 250 lat, dobrze
tłumaczyła te dane. Z czasem okazało się, że teoria Einsteina jest lepsza i umożliwia tłumaczenie
takich zjawisk jak ugięcie fali elektromagnetycznej w polu grawitacyjnym czy odchylenie peryhe-
lium Merkurego, czego teoria Newtona nie była w stanie wyjaśnić. Por. R. Penrose, Shadows of the
Mind, s. 415.
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Świat ten stanowią obiekty realne porównywalne z obiektami świata fizyczne-
go i mentalnego. To właśnie w tym świecie możemy ująć absolutną naturę prawdy
matematycznej.

Rozwijane dziś poszczególne obszary dziedziny matematyki nie są jedy-
nie modą, lecz są wynikiem sukcesów rozstrzygnięć matematycznych. Często
w trakcie badania świata fizycznego dochodzimy do przyjęcia określonych
idei, które nieoczekiwanie stają się problemami nie tylko matematycznymi,
ale również filozoficznymi.

Nakreślone tu elementy z panoramy zagadnień nauk przyrodniczych sta-
nowią dobre, jak sądzę, uzasadnienie ważności dyskusji o istocie poznania
naukowego oraz podejmowaniu kwestii, które długo jeszcze będą przedmio-
tem kontrowersji (np.: status epistemologiczny nauki, struktury ontologiczne
rzeczywistości, problemu racjonalności nauki i wpływu na jej rozwój czynni-
ków społeczno-kulturowych).

Reasumując, należy stwierdzić, iż bez względu na to, jak daleko sięgać
będzie nauka empiryczna nasza wyobraźnia będzie mogła zawsze pójść dalej.
Francis Bacon, twórca nowożytnej metody empirycznej, dostrzegł już, iż na-
uka nie będzie miała swego końca, zawsze będzie mogła pójść dalej – plus
ultra. Jak zauważa John Horgan, plus ultra nie odnosi się tylko do nauki, która
jest za każdym razem ograniczana przyjmowanymi metodami badania przy-
rody, lecz stosuje się do naszej wyobraźni16. Oznacza to, że nasze wyobraże-
nia zawsze będą wychodzić poza to, co już rozumiemy.

16 Zob. J. Horgan, Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, tłum. M. Tempczyk,
Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 45-46.
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Olga Sisáková

Konkrétne vedy o človeku a podnety
na reformuláciu antropologickej otázky

Kľúčové slová: filozofická antropológia, vedy o človeku, antropologická otázka, ľudská
skutočnosť, subjekt

Dnes azda nikto nepochybuje, že filozofické pokusy porozumieť
problémom súvisiacim s ľudským bytím v súčasnom svete sa
nemôžu zaobísť bez empirickej saturácie filozofie zo strany celého

radu vied o človeku. Už tradične boli nové postoje, hypotézy, koncepcie filo-
zofickej antropológie podnecované novými úspechmi hlavne biológie, ktorá
aj z hľadiska systematiky stojí z prírodných vied k filozofii človeka najbližšie.
Rovnako aj v ostatných rokoch úspešný postup v dešifrovaní ľudského genó-
mu podnietil diskusie o dôsledkoch, z ktorých iba niektoré dokážeme predvídať,
ale ktoré už dnes „útočia na obraz, ktorý sme si o sebe vytvorili ako o kultúrnej
rodovej bytosti «človek«“1 a vynucujú jeho redefiníciu. Keďže otvárajúca sa
možnosť využívať genové techniky vracia do hry všeobecné antropologické
otázky, vyvstáva pred filozofmi úloha kriticky posúdiť, či je dnes možná sche-
lerovská filozofická antropológia, ktorá, ako písal v štúdii Človek a dejiny
(1926), „je schopná poskytnúť ťažiskový filozofický základ všetkým vedám,
ktoré sa zaoberajú témou «človek« - a to z hľadiska prírodovedeckého
a lekárskeho, prehistorického, etnologického, historického, sociálnovedného,
všeobecne a vývinovo psychologického, charakterologického a pod. – a súčasne
stanoviť konkrétne ciele ich skúmania“2. Alebo či filozofia rezignuje na takúto

1 Habermas, J.: Budoucnost lidské přirozenosti. Na cestě k liberální eugenice? Filosofia – nakla-
datelství Filosofického ústavu AV ČR, Praha 2003, s. 51.

2 Scheler, M.: Člověk a dějiny. In: Můj filosofický pohled na svět. Vyšehrad 2003, s. 120 – 150, s. 120.
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pretenziu a sporné antropologické otázky prenechá „biológom a inžinierom
nadšeným pre science-fiction“3.

Isteže aj dnes je významnou oblasťou filozofického myslenia priebežná
artikulácia antropologickej relevantnosti poznatkov konkrétnych vied. Ak však
konštatujeme tlak na redefiníciu obrazu človeka alebo pokusy o reformuláciu
antropologickej otázky, dotýkame sa podstatne širšieho problému, pretože sa
dotýkame kultúrneho kontextu, v ktorom dochádza k posunom v sebachápaní
človeka. Súčasťou tohto kontextu sú aj vedy o človeku a spoločnosti, a pre-
to ak sa mení odpoveď na antropologickú otázku, pravdepodobne sa musí meniť
a redefinovať aj ich predmet a prax. V tomto zmysle od Kanta odvodzovaný
antropologický postulát prijalo prinajmenšom 19. storočie ako smernicu mo-
derného myslenia. Antropologizmus tejto reflexie, ktorá ďaleko presiahla in-
tencie Kanta, bol v predpoklade, že najprirodzenejším východiskom filozofo-
vania je špecificky ľudská skúsenosť. Ak sa táto predstava univerzalisticky
vztiahla na filozofické poznanie, potom pravda o svete mohla byť vymedzo-
vaná iba ad hominem. Pochopenie človeka ako rozumnej a slobodnej bytosti
sa odrazilo nielen v racionalizme a humanizme modernej kultúry, ale aj v idei
vzdelávania a formovania človeka (Bildung), ktoré malo zjednocovať pozna-
nie a mravnosť. Pravda a normatívnosť sa krížili s obrazom moderného člo-
veka aj v predmete a metóde formujúcich sa duchovných vied, resp. humani-
stiky a vied o kultúre. V tom istom procese, avšak už nazeranom z perspektívy
druhej polovice 20. storočia, odhaľuje Foucault iné konfigurácie, predovšetkým
to skríženie moci a vedenia, ktoré vytvorilo „objekt vedenia, ktorý bol tiež
subjektom vedenia: človeka“4. Na prelome 20. a 21. storočia identifikoval
mocenskú hru o novú definíciu človeka aj Sloterdijk, a to v modernej antro-
podicei, do ktorej vťahuje ľudstvo plazivý a neprehľadný postup uplatňovania
genových technológií. V duchu kantovskej tradície bola filozofická antropo-
lógia vždy spojená s interpretáciou podmienok stávania sa človekom, s okol-
nosťami, v ktorých sa ako slobodne konajúca bytosť utvára sám. V tomto zmy-
sle môže postupovať tak, že sa vzdá normatívnej idey človeka v prospech indi-
viduálnych technik sebakreácie (Foucault), alebo pôjde cestou historicko-antro-
pologického skúmania „antropotechník“ postupného „stávania sa“ alebo „ma-
nipulácie“ stávaním sa človeka, ako sa obávame dnes (Sloterdijk). Už táto kon-
frontácia dvoch perspektív ukazuje, že pochopenie charakteru reformulácie an-
tropologickej otázky vyžaduje návrat k podmienkam jej pôvodného kladenia.

3 Habermas, J.: Budoucnost lidské přirozenosti. Na cestě k liberální eugenice? Filosofia – nakla-
datelství Filosofického ústavu AV ČR, Praha 2003, s. 23.

4 Rabinow, P.: Anthropos Today. Reflection on Modern Equipment. Princeton University Press 2003, s. 3.
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Všeobecne dostupným konštatovaním vzniku moderného antropologizmu
je odvolanie sa na známu kadenciu z Kantovej Logiky, ktorá vrcholí otázkou
Čo je človek? Zatiaľ čo návrat k nej je pre jedných potvrdzujúcim argumen-
tom, pre druhých je to cesta k reformulácii. V tomto smere filozofickým návra-
tom, ktorý môže byť pre nás kritickou lekciou, resp. korekciou unáhlených
filozofických riešení pod tlakom doby – napr. obsadzovania poľa filozofickej
antropológie empirickými faktami konkrétnych vied, alebo miešanie prístu-
pov filozofie a humanitných vied – je návrat Michela Foucaulta k antropológii
Kanta. Jeho výsledkom je jedna z reinterpretácií, resp. reformulácií antropo-
logickej otázky, o ktorých dnes môžeme uvažovať, ak nechceme predbežne
povedať, že výsledkom bolo zrušenie tejto otázky. Význam Foucaultovho
návratu pre diskusiu konferencie vidíme v poodhalení pôvodu niekoľkých
aspektov antropologického „kontextu“, ktorý dnes vo filozofii a v humanitných
vedách ešte funguje, konkrétne vo vysvetlení vzniku „antropologického po-
stulátu“, vzniku „reflexie zmiešaného typu“ a myšlienkových stereotypov au-
tomatického vyvodzovania antropologizmu a humanizmu z filozofického di-
skurzu o človeku. Zároveň z Foucaultovej lekcie chceme získať odpoveď na
otázku, ako je možné filozoficky myslieť antropologické problémy dnes a ako
z toho vyvodiť kritickú reflexiu praxe humanitných vied.

Filozofickým kontextom, z ktorého Foucault vyšiel, bola filozofia subjek-
tu, ktorú pre jeho generáciu reprezentovali Husserl a Sartre. Bola to tradícia
karteziánstva, ktorá mala na francúzskej univerzite aj inštitucionálnu oporu.
Obrat, o ktorom uvažujeme, nastal ako odvrátenie sa od tejto tradície a vznie-
til sa na otázke človeka. Jeho historické súvislosti zasvätene charakterizoval
J. Derrida v referáte Filozofia a antropológia na medzinárodnej konferencii
v New Yorku v roku 1968, ktorý bol publikovaný v roku 1972 pod známejším
názvom Les fins de ľhomme (Koniec človeka). V odpovedi na otázku, ako v po-
vojnovom Francúzsku vyzerala problematika človeka, Derrida ako „hlavný
pojem“ a „neredukovateľný horizont“ vyzdvihol to, čo sa vtedy nazývalo
„ľudskou skutočnosťou“ a čo sa ako preklad Heideggerovho Dasein vďaka
Sartrovej autorite ujalo s oveľa širším významom v dobovom filozofickom
myslení. „Pojem »ľudská skutočnosť« - ako píše Derrida – vyjadroval bezpo-
chyby projekt nového premyslenia (...) zmyslu človeka, človečenstva člove-
ka. Pojem človeka spolu s jeho metafyzickým dedičstvom a v ňom vštiepeným
substancialistickým motívom alebo substancialistickým pokušením bol
zastúpený nevymedzeným a neutrálnym pojmom »ľudská skutočnosť«, okrem

5 Derrida, J.: Kres czlowieka. In: Derrida, J.: Pismo filozofii. Inter esse, Kraków 1992, s. 129 – 160, s. 134.
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iného aj preto, aby sa odklonili všetky presupozície, ktoré vždy konštituovali
pojem jednoty človeka“5. Aj keď nový pojem mal byť kompatibilný s aparátom
transcendentálnej analytiky, realita bola taká, že akonáhle fenomenologická
ontológia začala opisovať „štruktúry ľudskej skutočnosti“, stávala sa filozo-
fickou antropológiou, ktorá si zachovávala metafyzickú príbuznosť s klasic-
kou antropológiou v tom, ako píše Derrida, čo spája „my filozofa“ s „my ľudia“6.

Humanizmus a antropologizmus ako výsledky jednostranného prečítania
Hegela, Husserla a Heideggera v povojnovom období a nebývalý rozvoj hu-
manitných vied vytvorili pôdu pre splynutie transcendentálnej fenomenológie
s empirickými obsahmi vied o človeku v koncepte „ľudská skutočnosť“. Už
v Heideggerovom liste O humanizme je zreteľné úsilie o korekciu predčasných
záverov ohľadne implikácií humanizmu a antropologizmu vo vzťahu k fun-
damentálnej ontológii. Rovnako neoprávnenými sa ukázali podobné očakáva-
nia vo vzťahu k transcendentálnej filozofii subjektu. To bol dôvod, prečo „an-
tihumanistický a antiantropologický odlív, ktorý prišiel po predchádzajúcom
prílive humanizmu a antropologizmu vo francúzskej filozofii, mal nanovo –
podľa Derridu – preveriť tradíciu myslenia, ktorá bola takto deformovaná, resp.
v ktorej sa unáhlene identifikovala figúra človeka“7. Túto revíziu mala usku-
točniť generácia filozofov, ku ktorej patril Foucault. Kontext, do ktorého vstúpi-
la, bol vnímaný ako situácia krízy filozofie, presnejšie filozofie subjektu, ktorá
nedokázala lepšie zdôvodniť jednotu ľudského bytia než tak, že viedla ku kon-
kretizácii transcendentálneho subjektu, ktorý empiricky doplnila a identifikova-
la s človekom. Ako píše Foucault v práci Slová a veci, človek ako „empiricko-
transcendentálna dubleta“8 sa stal centrom myslenia, subjektom rozumu a ako
taký zaujal pozíciu a funkciu, akú mal v klasickej metafyzike Boh. Aby sa filo-
zofia vyhla takémuto predkritickému a nekritickému mysleniu, Foucault žiada
„smrť človeka“ ako vzťahového bodu filozofovania. Odmietnutie antropologi-
zmu filozofie subjektu nietzscheanským gestom „smrti Boha“ bolo tým posto-
jom, ktorý podnietil Foucaultov záujem o antropológiu Kanta.

Téza „smrti človeka“ totiž neodznela prvýkrát v Slovách a veciach. Foucault
ju vyslovil už v záverečnej pasáži svojho Úvodu k antropológii Kanta. Tento úvod
k prekladu Kantovej Antropológie z pragmatického hľadiska, ktorý nebol publi-
kovaný a je v rukopise, je v skrátenej podobe prístupný na internetovej stránke9.

6 Derrida, J.: Kres czlowieka. In: Derrida, J.: Pismo filozofii. Inter esse, Kraków 1992, s. 129 – 160, s. 135.
7 Derrida, J.: Kres czlowieka. In: Derrida, J.: Pismo filozofii. Inter esse, Kraków 1992, s. 129 – 160, s. 138.
8 Foucault, M.: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram, Bratislava 2000, s. 384.
9 Foucault, M.: Introduction ŕ ľ Anthropologie de Kant. http://www.geocities.com/bernardorieux/arquivos/
 Foucault, M.: Introduction to Kant´s Anthropology from a pragmatic point of view. http://www.ge-

neration- online.org/p/fpfoucault2.htm
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Hlavnou otázkou, ktorú Foucault sleduje v Úvode k antropológii Kanta, je
súvislosť medzi Kantovým konceptom subjektu a konceptom človeka, t. j. či ko-
pernikánsky obrat v Kantovej filozofii bol vo svojom základe antropologickým
obratom. Podnecovaný pravdepodobne dobovou konfúziou filozofie subjektu a em-
piricko-antropologických opisov saturujúcich filozofický pojem subjektu Foucault
sa vracia k bodu, kde predpokladá počiatky tejto konfúzie a skúma, ako Kant od-
lišuje subjekt poznania od človeka. Z koexistencie textov „čistej filozofie“ a „prag-
matického hľadiska“ antropologických prednášok Foucault chce vyťažiť odpoveď
na otázku, či koncepcia subjektu bola ovplyvnená Kantovým poňatím človeka.

Už konkretizácia cieľa v Kantovom predslove k Antropológii implikuje
istý obraz človeka10. Súčasťou pragmatického hľadiska predkladanej náuky
o človeku bola aj orientácia na praktickú aplikáciu. Kant organizoval dobové
poznatky ako materiál pre sebapoznanie človeka, pre lepšie poznanie iných
ľudí a kultúrnejšie formy komunikácie. Antropologické sumarizácie, ktorými
Kant završuje pasáže „empirickej psychológie“, t. j. komentáre ku kognitívnym,
estetickým, morálnym a sociálnym prejavom človeka, dokumentujú dlhoročnú
prácu na budovaní koncepcie človeka ako rozumnej a slobodnej bytosti, ktorá
je cieľom pre seba a „má svet“. Zároveň dokumentujú aj istú prizmu, ktorou
sa antropológia odlišuje od gnozeológie a pomocou ktorej Kant vytvára súvi-
slosť humanity, resp. ľudskosti. Toto odlíšenie je rozhodujúce, pretože vytvo-
rilo súvislosť, ktorá existovala paralelne s budovaním koncepcie subjektu ako
garanta súvislosti poznania a tým aj súvislosti sveta.

Ak Foucault pristúpil k prekladateľskej práci a napísaniu rozsiahleho Úvodu
ku Kantovej Antropológii z pragmatického hľadiska, dôvodom bola pravdepo-
dobne existujúca paralelnosť medzi Kantovým „antropologickým vyučovaním“
a „kritickou filozofiou“. Obratom ku Kantovi chce nájsť ten bod vo filozofickom
myslení, keď zo subjektu sa stáva sila ustanovujúca zmysel, resp. sila konštitu-
ujúca ľudskú skutočnosť. Inými slovami, chce vo filozofickom myslení nájsť bod,
keď sa filozofia subjektu stáva zároveň antropológiou a humanizmom, teda takým
spôsobom filozofovania, s akým sa foucaultovská filozofická generácia práve
koncom 50-tych rokov rozchádzala. Humanizmus a antropologizmus povojnovej
filozofie rôznych smerov bol čiastočne pátosom, ktorý reagoval na výzvy mimo-
riadnej doby, bol však aj trvalejším a všeobecnejším prejavom modernej doby,
ktorá za východisko filozofovania pokladala špecificky ľudskú skúsenosť. Ak sa
táto skúsenosť inkorporovala do gnozeologického či transcendentálneho subjek-
tu, antropologické hľadisko sa stalo špecifickou súčasťou pravdy o svete.

10 Kant, I: Antropologija s pragmatičeskoj točki zrenija. In: Kant, I.: Sočinenija v šesti tomach.
T. 6. Mysľ, Moskva 1966, s. 351.
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V kontexte doby, ktorá podľa Derridovej diagnózy inklinovala k antro-
pologizmu, je Foucaultov záujem o Kantovu antropológiu pochopiteľný tým,
že v novšej filozofickej tradícii Kant bol všeobecne pokladaný nielen za tvor-
cu koncepcie transcendentálneho subjektu, ale aj filozofického obrazu mo-
derného človeka. V čase, keď filozofiu ovládala antropologická téma, pre
Foucaulta bola zrejme dôležitá rekapitulácia toho, čo pôvodne znamenala
antropologická otázka.

Kant v Predslove k Antropológii z pragmatického hľadiska vymedzuje člo-
veka ako rozumnú, slobodne konajúcu bytosť, ako svetoobčana, ktorý má svet.
Foucaulta zaujíma, či toto poňatie zahŕňa aj zmysel zakladajúcu inštanciu sub-
jektu, teda inštanciu, ktorá projektuje poriadok vo svete, poriadok vecí. Odpo-
veď má priniesť hlavne porovnanie Kantových Kritík a Antropológie.

Porovnávacia analýza Antropológie a Kritík a identifikácia pojmových
a kompozičných súvislostí však nedala odpoveď na otázku, či kopernikánsky
obrat vo filozofii Kanta bol skutočne antropologickým obratom. Preto Fo-
ucault rozširuje pole analýzy na Logiku a na Opus postumum, ktorý obsahuje
texty z rokov 1800 – 1801. V Logike, kde Kant završuje proces budovania
transcendentálnej filozofie, sa podľa Foucaulta otázka „Čo je človek?“ prvýkrát
v dejinách filozofie nastoľuje ako vzťahový rámec filozofie. Tri otázky – „Čo
môžem vedieť?“, „Čo mám robiť?“, „V čo môžem dúfať?“, ktoré vymedzo-
vali pole filozofovania v Kritike čistého rozumu, sa subsumujú pod štvrtú, na
ktorú by mala dať odpoveď antropológia. Otázka „Čo je človek?“ sa Foucaul-
tovi javí ako onen očakávaný obrat v Kantovom myslení. Preto sa pýta: „Ne-
prezrádza tento náhly pohyb k antropologickému, ktorý orientuje tieto tri
otázky, nejaký zlom v myslení? Zdá sa, že filozofovanie sa môže
vyčerpávajúcim spôsobom rozvíjať na úrovni poznania človeka“11. Foucault
pritom zisťuje, že poznanie človeka už nie je iba posledným stupňom filozo-
ficky organizovaného poznania, ale kulminačným bodom filozofickej refle-
xie12. Štvrtá otázka sa podľa Foucaulta vynorila až v momente, keď sa „v kan-
tovskom myslení totalizuje organizácia filozofovania, teda v Logike a v Opus
postumum“13. Antropologická otázka teda vystupuje ako zásadná otázka fi-
lozofie vtedy, keď Kant, završujúc systém transcendentálnej filozofie, potreboval

11 Foucault, M.: Introduction to Kant´s Anthropology from a pragmatic point of view.
 http://www.generation-online.org/p/fpfoucault2.htm , s. 16.

12 Foucault, M.: Introduction to Kant´s Anthropology from a pragmatic point of view.
http://www.generation-online.org/p/fpfoucault2.htm , s. 16.

13 Foucault, M.: Introduction to Kant´s Anthropology from a pragmatic point of view.
http://www.generation-online.org/p/fpfoucault2.htm , s. 16.
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inštanciu – „medium terminus“ –, ktorá by integrovala jej pojmy14. Spojivom,
ktoré potreboval pre myslenie Boha, sveta a človeka, sa stal človek.

Podľa Foucaultovej argumentácie však v antropologickej otázke nejde o člo-
veka. Jej referovanie na predchádzajúce tri otázky, presnejšie, ich opakovanie v inom
kontexte filozofickej tvorby, je pokusom o presadenie trojitej štruktúry kantovských
kritík aj v transcendentálnej filozofii. Antropologická otázka má potom funkciu
prechodu od kritickej filozofie k transcendentálnej filozofii, teda ako zdôrazňuje
Foucault: „Antropologická otázka nemá autonómny obsah“15. Antropologická re-
dukcia filozofie, ktorá tak oduševňovala nasledujúce dve storočia, javí sa Foucaul-
tovi iba ako teoretická epizóda. Artikulácia otázky „Čo je človek?“ nie je teda
podľa Foucaulta vyvrcholením antropologickej inklinácie Kantovho myslenia, ale
teoretickými potrebami podmieneným prechodom medzi empiricky koncipova-
nou Antropológiou z pragmatického hľadiska a fundamentálne zamýšľanou trans-
cendentálnou filozofiou.

Foucault osobitne zdôrazňuje empirickú zakotvenosť Kantovej antropológie.
Dôrazom na konečnosť Kant prekonáva metafyziku, ktorá vzťahový bod filozofo-
vania o človeku videla v nekonečne, v Bohu. Kant sa teda na základe konečnosti
pokúša zdôvodniť transcendentálnu filozofiu, ale jeho kritická filozofia predpokla-
dala, že nejestvuje žiadne empirické poznanie transcendentálna. V snahe o spojenie
týchto dvoch úrovní poznania Foucault vidí zdroj všetkých budúcich konfúzií a po-
chybení v otázke človeka. Oddelenie apriórneho z kritiky a fundamentálneho z trans-
cendentálnej filozofie pokúša sa prekonať každá budúca filozofická antropológia
alebo skrytá antropologická filozofia. Antropológia sa takto podľa Foucaulta stáva
presne tým miestom, v ktorom dochádza k zmiešaniu dvoch úrovní filozofickej re-
flexie. Tieto a ďalšie konfúzie, o ktorých píše Foucault, vyprovokovali dikciu záve-
rečnej pasáže jeho Úvodu k antropológii Kanta, v ktorom požaduje smrť človeka.
Tá istá kritická výhrada k spôsobu antropologického myslenia v pokantovskej filo-
zofii je dôvodom radikálnejšieho odmietnutia filozofickej antropológie a reformulácie
antropologickej otázky v práci Slová a veci. V obidvoch textoch Foucault vyjadruje
hlavnú výhradu voči nárokom antropologickej problematiky vo filozofii a vo výcho-
disku humanitných vied, t. j. voči presvedčeniu, že na úrovni človeka existuje nejaké
poznanie, ktoré autorizuje a legitimizuje výpovede o konečnosti človeka. Transcen-
dentálny subjekt nie je človek, ktorý sa dá nájsť vo svete empiricky. Funguje iba
v akte syntézy. Podľa Foucaulta Kant sa tejto chyby nedopúšťal, t. j. oddeľoval skúse-

14 Foucault, M.: Introduction to Kant´s Anthropology from a pragmatic point of view.
http://www.generation-online.org/p/fpfoucault2.htm , s. 17.

15 Foucault, M.: Introduction to Kant´s Anthropology from a pragmatic point of view.
http://www.generation-online.org/p/fpfoucault2.htm , s. 21.
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nosť a kritiku, pričom v celom svojom filozofovaní zachovával primát kritiky. Po-
sun, ktorý rozšíril chápanie subjektu za hranicu epistemológie, podľa Foucaulta v po-
kantovskej filozofii uskutočnila filozofická antropológia tým, že spojila fundamentálne
výpovede o človeku s jeho pozitívnym poznaním. Táto konfúzia sa stala ešte výra-
znejšia, keď filozofická antropológia programovo spojila filozofickú analýzu s po-
zitivitou vedeckého poznania alebo priamo s existenciálnou skúsenosťou.

Epistemologický posun vo význame pôvodnej kantovskej otázky, ktorého
súčasťou bola neprimeraná pretenzia filozofickej antropológie vykryť celé pole filo-
zofie, pretrval celé 19. a 20. storočie. Od filozofickej antropológie sa očakávalo, že
bude filozofickým a pozitívnym východiskom humanitných vied. Antropologická
skúsenosť sa chápala ako prirodzený prístup k pravde o človeku. Filozofická antro-
pológia mala touto skúsenosťou fundovať filozofiu. Foucault odmieta takéto seba-
podanie filozofie, akoby sa ona mohla bez okľuky cez kritiku, epistemológiu alebo
teóriu poznania, spojiť s humanitnými vedami alebo s empirickými výpoveďami
o človeku. Keďže sa o to filozofická antropológia permanentne pokúša, Foucault
požaduje revíziu. Kritickú revíziu tej praxe filozofovania, ktorej dôsledkom bolo
neprimerané zvýznamnenie otázky „Čo je človek?“ a prehĺbenie jednej filozofickej
ilúzie. Túto „ilúziu“ Foucault nachádza v západnej filozofii „od čias Kanta“16. Spôso-
bom skoncovania s touto ilúziou je zrušenie antropologickej otázky, demystifikácia
neprimeraného zvýznamnenia otázky človeka, inými slovami, „smrť človeka“17.

Nepublikovaný Úvod k antropológii Kanta bol významnou prípravou pre dielo
Slová a veci, ktoré vyšlo o päť rokov neskôr. Vo vzťahu k antropologickej téme tu
píše: „Pred koncom 18. storočia človek nejestvoval (...) Človek je úplne nedávnym
výtvorom, demiurg vedenia ho vlastnoručne zhotovil ani nie pred dvesto rokmi; (...)
Prírodné vedy nepochybne chápali človeka ako druh alebo rod; (...) Epistemolo-
gické uvedomenie si človeka ako takého však nejestvovalo. Klasická epistéma sa
rozčleňuje líniami, ktoré nijako nevydeľujú oblasť patriacu človeku. (...) sám pojem
ľudskej prirodzenosti a spôsob, akým v klasickom období fungoval (diskurz o člo-
veku – O.S.), vylučovali možnosť vedy o človeku“18. Foucault v záverečných slovách
k tomu dodáva, že človek „nie je ani najstarším, ani najtrvalejším problémom ľudského
vedenia“ a ako nedávny vynález „sa blíži k svojmu koncu“19.

Pokiaľ v západnej kultúre prevládal klasický diskurz, ktorý spájal repre-
zentáciu s bytím, t. j. „myslím“ a „som“ jej autora, nemohla vzniknúť otázka

16 Foucault, M.: Introduction to Kant´s Anthropology from a pragmatic point of view.
http://www.generation-online.org/p/fpfoucault2.htm , s. 36.

17 Foucault, M.: Introduction to Kant´s Anthropology from a pragmatic point of view.
http://www.generation-online.org/p/fpfoucault2.htm , s. 38.

18 Foucault, M.: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram, Bratislava 2000, s. 316.
19 Foucault, M.: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram, Bratislava 2000, s. 391– 392.
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ľudskej existencie. V rámci tohto diskurzu sa nemohla objaviť ani námietka,
resp. problematizácia daného spôsobu myslenia. Takáto problematizácia – v da-
nom prípade problémom je antropologická otázka – mohla podľa Foucaultovej
koncepcie vzniknúť až v rámci iného diskurzu. Až vznik novej epistémy a nové
usporiadania vyznačili a vyžiadali si konečného človeka. Dôrazom na konečnosť
človeka „sa celé pole západného myslenia prevrátilo. Tam, kde kedysi bola ko-
relácia medzi metafyzikou reprezentácie a nekonečna a analýzou živých súcien,
túžob človeka a slov jeho jazyka, nachádzame vytvárajúcu sa analytiku konečnosti
a ľudskej existencie (...) No koniec metafyziky je iba negatívnou stránkou oveľa
zložitejšej udalosti, ktorá sa odohrala v západnom myslení. Touto udalosťou je
objavenie sa človeka“20. Táto udalosť bola možná až v modernej kultúre, ktorá
dokázala myslieť človeka ako konečnú bytosť, nekládla pritom obmedzenia tej-
to konečnosti a nepoužívala iné vzťahové rámce než bol človek sám. V tom
zmysle sa človek stáva privilegovaným predmetom filozofického myslenia.

Pre Foucaulta je však podstatné, že vo filozofickej analytike konečnosti „člo-
vek vystupuje ako zvláštna empiricko-transcendentálna dubleta“21, ktorej obja-
venie zároveň znamená vznik „antropologického postulátu“22. Z neho prakticky
vyplýva, že si nevieme predstaviť poriadok sveta bez „paradoxnej figúry“ člo-
veka, že sme si zvykli na „reflexiu zmiešaného typu“ – tieto pohodlné a licho-
tivé myšlienkové stereotypy však Foucault v alúzii na Kanta nazýva antropolo-
gickým spánkom filozofie. Antropológia „je možno základným usporiadaním,
ktoré od Kanta až po nás určuje a vedie filozofické myslenie“23. V tomto zmysle
uznanie tlaku na redefiníciu človeka nebudeme chápať iba ako výzvu pre filozo-
fickú antropológiu, ale pochopíme ju ako všeobecnejšiu filozofickú úlohu „zno-
vu nastoliť otázku hraníc myslenia, a tým sa opäť pripojiť k projektu všeobec-
nej kritiky rozumu“24.

Ak vo svetle Foucaultovych analýz namierime kritiku na konkrétne vedy o člo-
veku zistíme, že nadradenosť antropologického postulátu sa prejavuje rovno
v konštituovaní predmetu duchovných vied, resp. humanistiky. Či je to v novo-
kantovskej kategórii „hodnotového vzťahu“ alebo v „antropologickej premennej“
sociálnych vied, človek má osobitný status, v ktorom sa odhaľujú základy, hranice
a pravdivosť poznania. Aj požiadavka metodickej kontroly intervencie „antropo-
logickej premennej“ v praxi vedy je odvodená od antropologického postulátu.

20 Foucault, M.: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram, Bratislava 2000, s. 324
21 Foucault, M.: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram, Bratislava 2000, s. 326.
22 Foucault, M.: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram, Bratislava 2000, s. 324.
23 Foucault, M.: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram, Bratislava 2000, s. 349.
24 Foucault, M.: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram, Bratislava 2000, s. 348.
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V klasickej filozofickej antropológii nebol antropologický problém vnímaný len
ako záležitosť filozofie. Stimulom pre jej rozvoj nebol iba Kantov postulát, ale hla-
vne spôsob sebareflexie moderného človeka a rozvoj vied o človeku. Medzi Kanto-
vou požiadavkou a vznikom filozofickej antropológie je dlhá etapa vznikania a roz-
voja empirických vied, ktoré na istom stupni vývoja bolo potrebné spojiť s filozo-
fiou. Toto spojenie empirickej antropológie sa v klasických koncepciách Schelera,
Plessnera a Gehlena ukázalo ako produktívne. Prehĺbenie poznania a vysoká špe-
cializácia v konkrétnych vedách problematizovala pozíciu filozofa. Univerzálne
východiskové hypotézy ustupovali do úzadia a na zmenu prišli čiastkové a subtílne
antropologické témy – napr. problém telesnosti, jazyka, nevedomia, komunikácie,
kognitívne výskumy a pod. Konfúzia filozofického a empirického, na ktorú upozor-
nil Foucault, nadobúdala nové podoby, striedala sa s existencialistickými a persona-
listickými analýzami, ktoré silneli a slabli podľa potrieb a nálad doby, avšak tým, že
do diskusií o človeku vnášali echo moderného humanizmu, problematizovali di-
skurz o človeku, v ktorom sa naďalej preplietali idiómy filozofie a empirickej vedy.

Foucaultova kritika bola problematizáciou, nie likvidáciou antropologického
myslenia. Prázdne miesto – filozofické pole antropologického postulátu – provoku-
je nový spôsob myslenia, novú, aktuálnu antropológiu, ktorá „pracuje skôr s probléma-
mi, diagnózami a exemplármi, než s teóriami, hypotezami a súbormi dát“25, antro-
pológiu, ktorá spája netradičné postupy teoretickej analýzy (nové metódy a analy-
tický aparát) s „praktickým zmyslom“ (Bourdieu) a kritikou. V konečnom dôsledku
je to skôr kantovská než schelerovská antropológia. Mohla by byť rekonštruovaná
v priesečníku postupov Foucaulta a Bourdieu, pretože obidvaja podriaďovali svoje
postupy wittgensteinovskej téze, že zmena jeho samého bola podmienkou všetkých
zmien. Zatiaľ čo Foucault ju napĺňal smerom sebakreácie a askézy, Bourdieu sa
vyrovnával s antropologickým postulátom profesionálnou askézou reflexívnej so-
ciológie. Neodklonili sa pritom od hodnotovej orientácie klasickej antropológie na
sebapoznanie a sebakreáciu, ani od klasickej požiadavky kultúry na zdržanlivosť,
odstup alebo askézu. Naďalej však ostáva otvorenou otázka, čomu bude slúžiť em-
pirická saturácia filozofie zo strany vied dnes: bude mať terapeutický alebo cynický
efekt? Ako sa zachová filozofia pod tlakom na redefiníciu človeka? Ak totiž pred-
metom rozsiahlej kritiky antropologického postulátu bol suverénny moderný člo-
vek, prenechá filozofia odpoveď na antropologickú otázku tomu výskumníkovi,
ktorý je „jedinou osobou na svete, ktorej genóm bol prečítaný“26?

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia úlohy grantového projektu VEGA č. 1/3607/06.

25 Rabinow, P.: Anthropos Today. Reflection on Modern Equipment. Princeton University Press 2003, s. 130.
26 Bendyk, E.: Tożsamość w kawałkach. In: Polityka (Niezbednik inteligenta), nr 39 (2573), 30 wrze-

śnia 2006, s. 33 – 36, s. 33.
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Ciało i cielesność – antropologia i filozofia ciała

W obszarze antropologii filozoficznej – w ramach analiz konstytucji
podmiotu oraz podmiotowej tożsamości i wolności – za fun-
damentalny uznaje się problematykę cielesności podmiotu,

rozpatrywaną w kontekście problematyki świadomości.
Problem ciała na gruncie antropologii filozoficznej podejmowano w per-

spektywie fenomenologiczno-egzystencjalnej, personalistycznej, egzystencjal-
no-hermeneutycznej, jak też „oddolnej antropologii” (eksponującej cielesność
jako wyraz przynależności człowieka do świata przyrody). Wciąż jednak pro-
blem ciała w refleksji filozoficznej wydaje się niewystarczająco opracowany:
Jan Patocka trafnie stwierdza, „że nowożytna filozofia, która odkryła osobo-
wy charakter człowieka, nie odkryła osobowego charakteru ciała”1.

Współczesny sposób filozoficznego „oglądu” problematyki ciała wiąże się
ze stanowiskiem fenomenologicznym i wypracowanych w tej perspektywie teorii
cielesności. Filozofia ciała została rozwinięta w fenomenologii E. Husserla,

1 M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficzne. Księgarnia Akademicka.
Kraków 2005, s. 13. Zob.: F. Chirpaz, Ciało. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 1998. przekład:
J. Migasiński.
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podporządkowując problematykę ciała zagadnieniom epistemologicznym –
analizom świadomości.

Fundamentalny staje się problem ciała i cielesności podmiotu w analizach
M. Merleau-Ponty’ego w Fenomenologii percepcji. „Ciało jest wehikułem
bycia w świecie, a mieć ciało to dla żyjącej istoty wiązać się z określonym
środowiskiem, utożsamiać się z pewnymi projektami i stale się w nie angażo-
wać. (...) moje ciało jest osią świata, (...) w tym sensie mam świadomość świa-
ta za pośrednictwem mojego ciała”2.

Ciało to nie tylko „oś” świata, ale podstawa oglądu rzeczywistości: „Moje
ciało, które jest moim punktem widzenia świata, uznaję za jeden z przedmio-
tów należących do tego świata”3. Ciało staje się naszym sposobem istnienia i
posiadania świata4, i wiąże się z ustanawianiem sensu. Filozofia ciała podjęła
kwestie ugruntowania statusu ontologicznego podmiotu, ekspresji, intersubiek-
tywności oraz czasowości i wolności.

Pozostając w perspektywie fenomenologii, problem ciała i cielesność pod-
miotu podejmuje w analizach ontologicznych J-P. Sartre’a. Ciało zostaje za-
prezentowane jako „(...) punkt widzenia świata, bezpośrednio, nierozdzielnie
związany ze świadomością”5. Analiza ontologiczna wydobywa problem ciała
w ustalonym „porządku poznania”. Sartre wskazuje na trzy ontologiczne wy-
miary cielesności. „Egzystuję moim ciałem: taki jest jego pierwszy wymiar
bycia. Moje ciało jest używane i poznawane przez innego: taki jest jego drugi
wymiar. Ale, jako że jestem dla innego, inny odsłania mi się jako podmiot, dla
którego jestem przedmiotem. Chodzi tutaj wręcz, (...) o moją fundamentalną
relację z innym. Egzystuję więc dla siebie jako poznawany przez innego (...)
w samej mojej faktyczności (...) na mocy ciała. Taki jest trzeci wymiar ontolo-
giczny mojego ciała”6. Istotne w Sartrowskim opisie „drugiego wymiaru ontolo-
gicznego” ciało analizowane w relacjach intersubiektywnych, odsyła do pojęcia
„spotkania”, lecz inaczej rozumianego, niż chociażby w filozofii E. Levinasa, po-
dejmującego kwestie podmiotowości, relacji w etycznym doświadczeniu epi-
fanii twarzy. W analizach Sartre’a cielesność innego dana jest „(...)bezpośred-
nio jako centrum odniesienia sytuacji, (...) Inny jest mi pierwotnie dany jako

2 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji. Fundacja Aletheia. Warszawa 2001, przekład:
Kowalska M., Migasiński J., s. 100.

3 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji. op. cit., s. 88.
4 Zob.: M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji. op. cit., s. 166.
5 M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficzne. op. cit., s. 113.
6 J.P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Wydawnictwo Zielona Sowa. Kra-

ków 2007, przekład: J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziński, P. Małochleb, s. 442.
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ciało w sytuacji” 7. Zachodzi tu relacja poznawcza w odniesieniu do ciała
posiadająca charakter syntezy całości cielesności, skierowana na jego upodmio-
towienie. Aspekt uprzedmiotowienia wyraża analiza „spojrzenia”, czynienia mnie
przedmiotem oglądu, pojęcie wstydu staje się efektem faktu uświadomienia
własnego uprzedmiotowienia. Spojrzenie ujawnia własną faktyczność, ujawnia
ciało własne jako przedmiot. „Szok spotkania z innym jest dla mnie objawie-
niem w pustce egzystencji mojego ciała, na zewnątrz, jako bytu-w-sobie dla
innego. (...) Głębokość bycia mojego ciała dla mnie jest tym nieustannym „na
zewnątrz” mojego najbardziej intymnego „wewnątrz”8. Relacja z innym staje
się fundamentem wyobcowania ciała, sprowadzeniem go do roli „narzędzia”,
„bycia organem zmysłowym”, w tym sensie wchodzi w obręb świata innego.
Analizy Sartre’a odwołując się do problematyki filozofii ciała podejmowa-
nych w pracach E. Husserla, czy M. Schelera, stanowią nową perspektywę
problematyki podmiotowości w aspekcie jego egzystencji, wskazując na cie-
lesne warunki bycia, chociaż istotnym motywem tych analiz pozostaje pro-
blematyka świadomościowa, jednak konstytutywna rola cielesności w usta-
nowieniu i zakorzenieniu egzystencji w świecie, wskazuje na zerwanie duali-
zmu świadomości i cielesności.

W podejmowanej przez E. Levinasa w perspektywie dialogicznej, analizie
problematyki cielesności i ekspresji ciała fundamentalne znaczenie przypisa-
ne zostaje analizom fenomenologicznym E. Husserla, M. Merleau-Ponty’ego,
eksponującym aktywność ciała jawiącą się w horyzoncie przestrzeni, ciało
jest również rzeczą w świecie obiektywnej przestrzeni, lecz jego aktywność
zarysowuje podwójny horyzont – przestrzeni zewnętrznej i przestrzeni ciała
własnego. Levinas akcentuje „dwuznaczność ciała”, która jednocześnie wy-
znacza dwubiegunowość analiz, ujmujących z jednej strony aktywność ciała
i jego zdolność do organizowania przestrzeni ciała własnego, przy jednocze-
snej świadomości ograniczeń w sferze percepcji, oraz predyspozycję do orga-
nizowania i porządkowania przestrzenności zewnętrznej wobec sfery ciele-
snej. Problematyka cielesności, jak również konstytuujący problematykę pod-
miotu aspekt świadomościowy temporalizacji czasu, odsyła do samej materii cie-
lesności, do czasowego wymiaru egzystencji, stając się przewodnią myślą analizy
podmiotywistycznej. Metafizyka Levinasa, konstruowana w perspektywie anali-
zy pojęć różnicy i nieskończoności, afirmująca etyczny status samej metafizyki,
podejmuje kwestie cielesności w relacji wobec inności, wprowadzając istotne

7 J.P. Sartre, Byt i nicość. op. cit., s. 434.
8 J.P. Sartre, Byt i nicość. op. cit., s. 442-443.

p3.p65 08-07-15, 23:05209



210 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

dla jego metafizyki pojęcia – epifanii twarzy, sobości, relacji, separacji, sub-
stytucji, domostwa, kobiecości, ojcostwa, synostwa, w kontekście których pyta
o wymiar i sens relacji intersubiektywnych, o ich etyczny wymiar, sytuując
w tej perspektywie pytanie o rolę ciała i zmysłowości, o czasowy wymiar eg-
zystencji, o starzenie się i śmierć. Analiza czasowości wskazuje nie tylko na
źródłową dla konstrukcji bytowej podmiotu strukturę cielesności, lecz spełnia
istotną rolę w procesie oddzielania zewnętrzności od wewnętrzności. Uwy-
datnienie roli ciała ma swój związek z istotną w analizach kategorią „obecno-
ści i nieobecności”, bycia i możliwości nieistnienia, wyznacza ową „dwuznacz-
ność ciała” – jako obecnego i noszącego stygmat „nieobecności”. „Tracenie
czasu nie jest dziełem żadnego podmiotu.(...) Czas mija (...). Ta synteza, która
cierpliwie się spełnia – przenikliwie nazwana bierną – jest starzeniem się. (...)
W świadomości siebie nie ma już obecności siebie dla siebie, lecz starzenie
się. Czas – czas bezpowrotnie stracony – właśnie jako starzenie się, którego
pamięć nie może odzyskać, jest diachronią, która mnie dotyczy”9. W cielesno-
ści złączone zostają cechy bytu – to otwartość na innego, to wezwanie do
odpowiedzialności, to oddanie drugiemu i zawierzenie mu, to doświadczanie
granic cielesności w starzeniu się. Cielesne ukonstytuowanie ludzkiej pod-
miotowości znajduje w czasowości kres egzystencjalnej realizacji bytu, jego
obecności wobec innego i możliwej „nieobecności” materialnego ciała. Za-
gadnienie temporalizacji czasu podobnie postrzega J. Tischner, w ramach fi-
lozofii dramatu cielesność podmiotu wiąże się z problematyką czasowości,
obecności w świecie, otwarciem na innego. Problematyka egzystencji i czaso-
wości znajduje wyraz w źródłowym poznaniu bycia centrum dramatu - istotą
dramatyczną, co oznacza: „(...) przeżywać dany czas mając wokół siebie in-
nych ludzi (...) Człowiek nie byłby istotą dramatyczną, gdyby nie te trzy czyn-
niki: otwarcie na innego, otwarcie na scenę dramatu i przepływający czas”10.
Czasowość odsłania „dia-logikę” afirmującą materialność ciała, jego ukon-
stytuowanie w sferze natury, seksualność, starzenie się ciała, odpowiedzial-
ność za ciało, ale również „ofiarę” z siebie, ze swojej cielesności „za ciebie”.
Dramat cielesności – to oczekiwanie pełni i „(...) przechodzenie człowieka
(...) z tego, co bardziej zewnętrzne, ku temu, co wewnętrzne”11, to doświad-
czanie dobra i zła, które staje się udziałem każdej egzystencji, to również ak-
sjologiczny wymiar cielesności.

9 E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą. Fundacja Aletheia. Warszawa 2000. przekład: Mrów-
czyński P., s. 91.

10 J. Tischner, Filozofia dramatu. Znaki czasu, Paris 1990, s. 11.
11 J. Tischner, Spór o istnienie człowiek. Znak. Kraków 1998, s.124.
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Problem ciała i cielesności podmiotu podjęty zostaje w analizach G. Mar-
cela, jak również stanowi fundament rozważań M. Henrey’ego12. Istotne stają
się analizy ucieleśnienia i konstytucji podmiotowości H. Plessnera13 w per-
spektywie antropologii oddolnej, wskazującej aspekt ucieleśnienia bytu ludz-
kiego w warunkach kulturowych, czego wyrazem staje się „ekscentryczna
pozycjonalność”, czy antropologia aktora. Zagadnienie ciała i cielesny wy-
miar podmiotu na polu antropologii niemieckiej w perspektywie „nowej feno-
menologii” podejmie H. Schmitz14. Idea „nowej fenomenologii” koncentruje
się na wypracowaniu własnych metod badawczych (rezygnując z ustaleń wy-
pracowanych w ramach wcześniejszych ujęć fenomenologicznych E. Husser-
la, czy M. Heideggera), pozwalających wyeksponować wartość doświadcze-
nia cielesnego w problematyce ontologicznej i epistemologicznej i ugrunto-
wać teorię subiektywności. Motyw ciała i aspekt jego zakorzenienia w świe-
cie, staje się źródłowy dla zrozumienia doświadczania świata, specyficznej
formy „wyczulenia”, którą odzwierciedlają analizy somatyczne. Filozofia ciała
H. Schmitza, oraz analizy ciała obecne w Byt i nicość J-P. Sartre, determinują
dyskurs antropologii diagonalnej G. Bőhme, podejmowana w tej perspekty-
wie teoria ciała znajduje wyraz w fundamentalnej kategorii filozoficznej -
„obecności cielesnej”.

W perspektywie „antropologii diagonalnej”15 oraz konstruowanym mode-
lu „człowieka suwerennego”, postuluje Bőhme analizę doświadczenia pod-
miotowego ujętego od strony jego cielesnego ukonstytuowania. Uwzględniając

12 Zob.: M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej. op. cit., r. VII, Wcie-
lenie – podstawowa cecha człowieczeństwa. Filozofia żywego ciała Michela Henrey’ego, s. 231-262.

13 Problem ciała i jego statusu w perspektywie antropologii integrującej podejmuje H. Plessner w
rozprawach: Pytanie o conditio humana, Homo absconditus, Przyczynek do antropologii aktora, za-
wartych w zbiorze rozpraw: H. Plessner, Pytanie o conditio humana. PIW. Warszawa 1988. przekład:
M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska.

14 H. Schmitz, Nowa fenomenologia. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM. Poznań
1995, przekład: B. Andrzejewski, H. Schmitz, Ciałosfera, przestrzeń i uczucia. Garmond. Poznań
2001. przekład: B. Andrzejewski. Zob.: M. Moryń, Wyczulenie i subiektywność. O nowej fenomeno-
logii H. Schmitza. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM. Poznań 2004.

15 „Antropologia diagonalna” stanowi krytyczną refleksję antropologiczną uwzględniająca róznorodne
płaszczyzny bycia człowieka w świecie współczesnym, właściwe jej jest „diagonalne myślenie”, respektu-
jące świadomość inności, która konstytuuje niepowtarzalność podmiotu, lecz pozostaje w perspektywie
zależności od uwarunkowań egzystencjalnych i społeczno-kulturowych. „Antropologia diagonalna to
prezentacja człowieczeństwa w perspektywie jego inności, jego drugiej strony; świadomości z uwzględ-
nieniem tego, co nieświadome, określonych upostaciowań egzystencji ludzkiej w powiązaniu z inny-
mi jej upostaciowaniami, rozumu na tle irracjonalności, wiedzy w jej relacji do bytu”, (G. Bőhme,
Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne. Warszawa 1998. Wydawnictwo IFiS PAN. prze-
kład: P. Domański, przedmowa: S. Czerniak, s. 245).
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fenomenologiczną perspektywę analiz „stanów antropologicznych” konstytu-
tywnych podmiotowi, poszerza możliwą interpretację i wchodzi w krytyczny
dyskurs z ideami postmodernistycznymi16 - ideą pluralizmu i wielości, koncepcją
podmiotu „słabego ja”, teorią inności i zachowań komunikacyjnych.

Bőhme przyjmuje „antropologiczno-estetyczną” perspektywę odsłaniającą
fundamenty otwartości ontycznej byty w sferze cielesnej na zmysłowo ujętą
przyrodę17. Zadaniem filozoficznym staje się rewizja obiektywizującego i de-
struktywnego stanowiska wobec przyrody, poprzez ugruntowanie ontycznych
relacji ciała ludzkiego z naturą-przyrodą, gdyż jest to stosunek „człowieka do
samego siebie”. Ciało „zostaje uznane za pewną suwerenną rzeczywistość i ob-
szar doświadczenia, które można opisać w języku fenomenologii cielesno-
ści”18. Dystansowanie się wobec własnej cielesności, a jednocześnie reflek-
syjność cielesnego zaangażowania stają się podstawą podmiotowości, pozwa-
lającej przełamać obcość i uprzedmiotowienie własnego ciała. Odróżnienie
człowieka wewnętrznego i zewnętrznego staje się przejawem dialektyki ciała,
uświadomieniem pierwotnej refleksyjności ciała, w której ciało nie stanowi
narzędzia w sensie instrumentalnym, lecz staje się „narzędziem wyrażania”
własnej podmiotowości „człowieka wewnętrznego”. Współczesny negatyw-
ny społeczno-kulturowy mechanizm uprzedmiotowienia ciała zagraża „pod-
miotowości ciała” i realizacji „bycia sobą”. W dobie cywilizacji technicznej,
a w szczególności dynamizmu nauki i techniki, istotne staje się pytanie: „co
uczyni z siebie człowiek w warunkach wiedzy o człowieku”19.

Podejmowany w ramach filozofia ciała problem konstytucji podmiotu i jego
osobowej tożsamości, uwzględnia problem intersubiektywności, podmioto-
wej relacyjności znajdującej wyraz w interpersonalnej komunikacji. Ciele-
sność podmiotów komunikacji określa sferę penetracji drugiego, określając
jednocześnie granice jego dostępności. Relacja implikuje wymiar etyczny cie-
lesności podmiotu, budując przestrzeń dla doświadczeń aksjologicznych.

16 Zob. S. Czerniak, Pomiędzy Szkołą Frankfurcką a postmodernizmem. W: G. Bőhme, Antropo-
logia filozoficzna. Ujecie pragmatyczne. s. XLIII-XLIV.

17 W rozprawie Ciało: przyroda, którą jesteśmy, pisze: „To, że cielesność jako przynależność do
przyrody stała się dziś widoczna, wiąże się z tak zwanym „problemem środowiska naturalnego”.W:
Bőhme G., Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego. Oficyna Naukowa.
Warszawa 2002. przekład: Merecki J., s. 125.

18 S. Czerniak, Pomiędzy Szkołą Frankfurcką a postmodernizmem, op. cit., s. XXXIV-XXXV.
Zob.: S. Czerniak, Lorenz, Plessner, Habermas. Dylematy antropologiczne filozofii współcze-

snej. Wydawnictwo Rolewski 2002, s. 63-75.
19 G. Bőhme, Filozofia i estetyka przyrody, op. cit., s. 141.
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„Ponowoczesne ciało” – dyskurs cielesności

1. Cielesność – projekt kultury i sztuki
Ponowoczesność kreuje nowe formy definiowania ciała uwzględniające

społeczno-kulturowe czynniki procesu konstruowania cielesności podmiotu,
stając się epoką konstruowania ciała. Fascynacja cielesnością uobecniona w wi-
zjach ucieleśnienia podmiotu i estetyzacji, skłania do określenia współcze-
sności jako „epoki ciała”, w której „„ja” cielesne domaga się definiowania”20.
Proces redefiniowania cielesności uobecniający się w postnowoczesności,
generują nowe technologie cyfrowe, nowe formy audiowizualności kultury,
projektujące wizje podmiotu przekraczającego uwarunkowania własnej ciele-
sności. Wprowadzone do filozofii i sztuki pojęcie posthuman, wskazuje na
konieczność redefinicji pojęcia człowieczeństwa i natury ludzkiej oraz na proces
protetyczności ciała, znajdujący wyraz w nowych technologiach cyfrowych.
„Ciało ponowoczesne często przedstawiane jest jako ciało dekomponowane,
sfragmentaryzowane, otwarte, niedokończone, podłączone do czegoś, co znaj-
duje się na zewnątrz niego. Pełnia istoty ludzkiej – pisze Baudrillard – znala-
zła swe przedłużenie w mechanicznych protezach”21.

Ciało fizyczne uwikłane w interfejs z technologią, które zatraciło swą na-
turalność, zostaje zastąpione przez technologicznie produkowane „simula-
crum”. Uobecniający się w kulturze motyw „porzucenia ciała”, wirtualizacja
ciała; cyborgizacja oscyluje pomiędzy istnieniem realnym a jego wirtualnym
odpowiednikiem (często udoskonalonym). Ciało utraciło status prywatności
(ciało własne), zostaje udostępnione, usieciowione. Metafora „homo cyborg”
(D. Haraway Manifest cyborga) podnosi kwestię kondycji ciała ludzkiego,
jego reprezentacji we różnych formach audiowizualności i sztuki. „Cyborg,
określany jako postmodernistyczna ikona cyfrowego wieku, jest wyobrażo-
nym ciałem, które oszukuje śmierć, zjednoczeniem maszyny, która umrzeć
nie może, z „mięsną” maszyną śmiertelnego ciała”22. Metafora cyborga jest lo-
kowana w rzeczywistości wyobrażonej, czy wirtualnej, stanowi reprezentację
„ciała przyszłości” budowaną w przestrzeni technologii cyfrowych. Hybrydy-
zacja ciała odsyła do namysłu nad współczesną technologią, do możliwych

20 A. Wieczorkiewicz, Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Wydawnictwo słowo/ obraz
terytoria. Gdańsk 2000, s. 199.

21 K. Loska, Człowiek i maszyna, czyli ciało technologiczne w epoce nowych mediów. W: Kultura
współczesna 1-2 (23-24) 2000, Red.:K. Wilkoszewska. Instytut Kultury UŚ, s. 153.

22 A. Ćwikiel, Metafora cyborga – ciało przyszłości. W: Kultura współczesna 1-2 (23-24) 2000,
Red.: K. Wilkoszewska. Instytut Kultury UŚ, s. 160.
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form protetyczności ciała fizycznego, naturalnego i niedoskonałego, które tech-
nologie cyfrowe , inżynieria genetyczna i nanotechnologie umożliwią proces
transformowania ciała od wewnątrz. Proces hybrydyzacji ciała prowadzi do
zniesienia granicy pomiędzy powierzchnią ciała a jego wnętrzem: „żyjemy
w rzeczywistości protetycznej, w społeczeństwie cyborgów, gdzie łączenie czę-
ści organicznych i mechanicznych stało się czymś naturalnym […]. Powszech-
nie używa się dziś sztucznych paznokci, rzęs, nerek, stymulatorów organów
wewnętrznych, silikonu, a zapewne wkrótce popularne staną się wszelkiego
rodzaju chipy, elektroniczne implanty i protezy”23.

Motyw cyborgizacji ciała wyrażający się poprzez sprzężenie ciała ludz-
kiego z nowymi technologiami cyfrowymi realizuje współczesna sztuka. Ar-
tystyczne działania Stelarca obrazują sposoby poszerzania możliwości ludz-
kiego organizmu za pomocą najnowszych osiągnięć techniki i medycyny. Pro-
jekty artystyczne Stelarca oddają ponowoczesny dyskurs cielesności, m.in.
motyw pogardy wobec naturalności (w tym i niedoskonałości ciała), ideę „po-
rzucenia ciała” niedoskonałego, by zaistnieć w nowej formie cielesnej. Ciało
staje się otwarte na wszelkie modyfikacje technologiczne, jest ciałem przed-
miotem. Innym motywem współczesnej sztuki jest „usieciowienie” ciała, jego
wirtualizacja.

Ludzkie ciało staje się terenem działań artystycznych mających ukazać
sens egzystencji cielesnego podmiotu, ciało staje się komunikujące. „W sztu-
ce – pisze Tadeusz Miczka – (...) ciało rozpatruje się z trzech punktów widze-
nia, które jednak zawsze częściowo nakładają się na siebie: ciało „widziane
od wewnątrz” (...), ciało „widziane z zewnątrz”, czyli ciało drugiego człowie-
ka i ciało jako „wehikuł istnienia w świecie” i jako matryca konstytuująca
świat czasoprzestrzeni między różnymi przedmiotami”24.

Współczesne zainteresowania „materialną bryłą ciała” realizuje body art
(wyłonione z performence), prezentując obraz ciała uprzedmiotowionego;
bowiem ciało przestaje być tu integralną częścią osoby. Ciało materialne trak-
towane przedmiotowo staje się tworzywem, „plastyczną masą” podległą mo-
dyfikacjom – genetycznym bądź chirurgicznym. Ciało i jego obraz jako cało-
ści ulega modyfikacjom, staje się konstrukcją, której elementy mogą być wy-
mienialne, udoskonalone, bądź oszpecone (np. Orlan). Performence i body art

23 M. Starkowski, Technicyzacja ciała. Pytanie o człowieka. W: Umysł – ciało – sieć. Red.:
E. Stawowczyk-Tsalawoura, W. Chyła. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 129.

24 T. Miczka, Esej o dwudziestowiecznych przygodach ciała. W: Transformacje. Pismo interdy-
scyplinarne. Red.: L.W. Zacher. Fundacja Edukacyjna Transformacje 2005. Nr 3-4 (41-42) 2004 & 1-4
(43-46) 2005, s.259.
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odwołują się do istotnych elementów współczesnej kultury, aspektu technicy-
zacji i modyfikacji ciała (płciowość, seksualność, fizyczne uwarunkowania
i ograniczenia).

„Sposób w jaki sztuka przedstawia ciało, - twierdzi J. Brach-Czaina - jest
wskaźnikiem pozwalającym określić charakter danej kultury”25. Sztuka współ-
czesna pyta o relację podmiotu z własnym ciałem, odkrywa sens cielesności,
formułuje pytanie o formy reprezentacji ciała i ich znaczenie społeczne i kul-
turowe, „(...) żyjemy w cywilizacji ciała zdegradowanego, co zawdzięczamy
postępowi naukowemu i technologicznemu oraz kulturze masowej”26. Współ-
czesność kreuje wizję ciała uprzedmiotowionego, podległego kanonom este-
tyzacji i wizualizacji, poddanego presji oglądu eliminującego wartości pod-
miotowe, ciała

uwięzionego w „panoptikonie”. Proces degradacji ciała i jego wartości ge-
neruje postęp technologiczny, traktujący ciało jako „materię”, „magazyn części
wymienialnych”. Ciało podlega fragmentacji, rozczłonkowaniu i zakwalifiko-
waniu na części „wymienialne” i te stałe podległe procesom choroby i starzenia.
Motyw ciała i cielesności, jak również obecny na terenie działań artystycz-
nych motyw „solidarności z własnym ciałem”, odsyła do poszukiwania me-
tafizycznego sensu cielesności, „zawieszenia” wartości estetyzacji ciała, gdyż
dotyka tylko „powierzchni”. Ciało dane w swojej ułomności – starzeniu się,
obumieraniu, ciało zdeformowane, ciało doświadczone i czujące – otwiera na
„prawdę ciała”, odsyłającą do przestrzeni intersubiektywności kreującej prze-
strzeń relacji osobowych, w których ciało odsłania etyczny i aksjologiczny sens.

2. „Posłuszne ciało”
Czyniąc ciało centrum refleksji teoretycznej dostrzeżono wagę czynników

społecznych i kulturowych wpływających na kształtowanie nie tylko histo-
rycznych wizji cielesności podmiotu (seksualność, płeć kulturowa, tożsamość),
lecz również współczesnych obrazów korporalnego podmiotu, który staje się
„centrum” formowanym przez procesy społeczne, modyfikowanym w proce-
sie społecznego tworzenia ciała i poddanym specyfice polityki represji. Ciało
– szczególnie seksualność ciała – jest polem działania władzy-wiedzy, jak uj-
muje się to w korporalnej ontologii M. Foucault, jak też w „socjologii ciała”
i koncepcji „zarządzania ciałami” B.S. Turnera.

25 J. Brach-Czaina, Ciało współczesne, W: Res Publica - Nowa, Nr 11 2000, s.3.
26 J. Brach-Czaina, Ciało współczesne, op. cit., s. 3. Zob.: J. Brach-Czaina. Szczeliny istnienia.

Wydawnictwo eFKa, Kraków 2000.
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Rehabilitacja ciała odsyła w krąg działań społecznych, do projektów toż-
samościowych realizujących funkcjonalność społeczną ciała. W warunkach
kulturowych interpretacji trajektorii tożsamościowych odwołujących się do
kreowania binarności płci, motyw ciała staje się dominującym w myśli femi-
nistycznej (feminizm korporalny).

Teorie społeczne postrzegają ciało, jako podległe ideologicznym proce-
som socjalizacji i racjonalizacji, wykształcającym instytucjonalne formy dys-
cyplinowania ciała (tzw. „posłuszne ciało”). Ciało współczesne to „kulturowy
plastik” (termin S. Bordo), poddany kulturowym modelom kontroli ciała.

Charakterystyczną cechą kultury współczesnej jest „kult ciała”, estetyza-
cja ciała znajdująca wyraz w dyskursie „około cielesnym” (modeling jako
wyraz dyscyplinowania ciała, mit piękna, płciowość i seksualność ciała, kul-
turystyka, chirurgia plastyczna, ubiór jako wyraz różnicy płci i statusu spo-
łecznego)27. Analizy socjologiczne wskazują na przemiany kulturowe i prze-
miany w sferze tożsamości korporalnego podmiotu. Złożone formy komuni-
kacji interpersonalnych modyfikowane w warunkach ponowoczesności, od-
wołują się do technik społecznych działania ciałem, wskazują na problem in-
ności, obcości kulturowej poszukując społecznych technik rozwiązywania
problemów komunikacyjnych.

27 Zob. A. Buczkowski, Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna. Universitas.
Kraków 2005, rozdział 5, s. 239-309.
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Daniela Navrátilová

Problémy postmodernej pluralizácie a identita človeka

Kľúčové slová: identita, pluralita, postmoderna, hodnoty, morálka

Žijeme nepochybne v prelomovej epoche. Nemožno ignorovať fakt,
že sme svedkami zmeny nielen tradičného, novovekého obrazu
človeka o svete, ale ako naliehavá vyvstáva potreba aj zmeniť obraz

človeka o sebe samom. Je nutné v tejto súvislosti akceptovať limity modernity,
ktorých vyústením je súčasná globálna kríza, ale zároveň potrebu zachovania
jej pozitívneho jadra

Jedným z podstatných motívov novodobej etiky sa v týchto súvislostiach
stáva problém. resp. hľadanie autenticity, resp. autentickej identity. Postmo-
derné diskusie o identite súčasného človeka odrážajú danú historickú sku-
točnosť, že žijeme v globálnom svete a od tejto sociálno – ekonomicko – po-
liticko - kultúrnej súvislosti sa odvíjajú aj úvahy o etickej a morálnej identite
človeka na prelome tisícročí. Možno konštatovať radikálny postmetafyzický
obrat v nastoľovaní tejto otázky, ktorý spočíva v takom prehodnocovaní
pohľadu na tento problém, kde zdrojom hľadania platnosti morálnych noriem
majú byť princípy, ktoré sú podľa Ferraru zakotvené v radikálnej pluralite „au-
tentického sebauskutočnenia intersubjektívne utváraných konkrétne situ-
ovaných identít“1. Univerzálna platnosť tohto projektu je zakotvená v „uni-
verzálnej jedinečnosti“ týchto jedinečných životných projektov, ako možno
chápať pojem autenticity a zároveň to umožňuje rešpektovať maximálnu ko-
nvergenciu plurality životných foriem.

Ostáva pritom zachovaná základná inšpiratívna idea osvietenstva, ktorá by
mala byť v nových podmienkach tvorivo rozvinutá, vylúčením rizika relativizmu

1 Pozri: Etika autonomie a autenticity. Filosofia. Praha 1977, s. 67– 68.
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pri rešpektovaní požiadavky pluralizmu, ktorá je obsiahnutá v tzv. minimálnej
podmienke, ktorú tvorí jadro špecificky novovekých etík (Apel, Habermas,
Rawls), a to je vzájomné uznanie všetkých konajúcich subjektov ako „sa-
moúčelov“. Univerzálnosť tejto maximy: konať zodpovedne znamená nero-
biť seba ani druhých len prostriedkom ľubovoľných vonkajších účelov.

Moderna uvoľnila dynamiku sociálnej individualizácie a účelnej racionálnej
technologizácie a tým dochádza k narušeniu našich morálnych istôt. Ch. Taylor
pritom prichádza s myšlienkou hľadania východiska v historicko-hermeneutic-
kom pripomenutí si etických základov samotnej moderny a tou je rekonštrukcia
„modernej identity“, moderná teória dobrého života. Autenticita je výrazom špe-
cificky modernej predstavy o dobrom živote. Je dôležité pritom vyhnúť sa rizi-
ku subjektivistického hodnotového relativizmu a extrémnemu individualizmu.
Autenticita už od konca 60-tych rokov predstavuje vedúcu hodnotu kultúry
u takých autorov, ako je D. Bell a G. Lipovetsky, aj keď jej počiatky by sme
mohli hľadať už u Herdera v jeho “idee originality“. Zároveň samotná podstata
tohto pojmu vyvoláva veľa polemík, v súvislosti s tým, že sa stavia oproti sebe
osobná identita – „byť verný sám sebe“, svojej vlastnej originalite s identitou
kolektívnou a sociálnou (kultúrnou, národnou…), v ktorej ide o vnímanie so-
ciálnych rolí jednotlivca. Je jednoznačne jasné, že človek nemôže byť vymanený
so svojich sociálnych väzieb a súčasťou autenticity jednotlivca musí byť zároveň
niečo subjekt presahujúce. Na túto stránku už zaujímavo poukázal G. W. F. Hegel
v svojej logike uznania, u Meada sú to tzv. „signifikantní druhí“ a u Ch. Taylora je
to potreba konštituovania „horizontu zmyslu“. V zaujímavých rovinách sa tento
problém uberá v úvahách J. Habermasa v jeho práci Budoucnost lidské přiroze-
nosti, keď práve takýto prístup k identite človeka (aj keď on rozširuje tento
problém v súvislosti s bioetikou a možnosťou genetických manipulácií na iden-
titu ľudského rodu) umožňuje pomôcť nachádzať odpovede na otázky na-
stoľované práve bioetikou vo vzťahu k hodnote ľudského života. Jednoznačne
s ním možno súhlasiť, že nikto nepochybuje o hodnote ľudského života pred
narodením. Stretávame sa tu s otázkou problematického vymedzenia ontolo-
gického „absolútneho“ počiatku osoby, a jednou z možných odpovedí na túto
otázku je práve upozornenie, že tento život nadobúda status právnickej osoby
spolu s ľudskou dôstojnosťou až v „interpersonálnych vzťahoch vzájomného
uznania“2. Aj pri existencii sporných ontologických určení „ľudskej dôstojno-
sti“, základ morálky a „nedotknuteľnosť“ ľudskej dôstojnosti netvoria pre-
dovšetkým jej biologické vlastnosti, aj keď ich určite nie je možné ignorovať.

2 Habermas, J.: Budoucnost lidské přirozenosti. Filosofia. Praha 2003, s. 43.
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Pluralita komplexného sveta liberálnych spoločností je tvorená pluralitou
sociálnych sfér a tejto pluralite zodpovedá pluralitná identita liberálneho in-
divídua. Každý pokus o stotožnenie dobrého života s určitou formou záväzkov
a lojalít vedie k redukcii komplexity liberálneho sveta a určitému druhu tyra-
nie. Nemožno hľadať najlepší z možných svetov pre všetkých, tak ako hote-
lová izba, spĺňajúca všeobecne prijaté štandardy sa nemôže stať naším domo-
vom, ale len prechodným bydliskom.

Rozmanitosť a rôznorodosť morálnych predpokladov, zvyklostí a pojmov
a s tým súvisiaca pluralita etických koncepcií, privádza aj A. MacIntyra ku
konštatovaniu, že „v našej kultúre neexistuje racionálny spôsob, ako docieliť
morálnu jednotu“3. Možno tu teda konštatovať „pojmovú nesúmerateľnosť ar-
gumentov“ v základných etických smeroch4. A. MacIntyre uvádza v tejto súvi-
slosti ako názorné príklady vzájomne protichodné argumenty vo vzťahu k trom
základným problémom súčasnej doby. Ide o otázku vojny a mieru (oprávnenosť
pacifizmu; tvrdenie, ktoré, vychádza z presvedčenia, že ak má byť mier, treba
nepriateľa zastrašiť pripravenosťou na vojnu; možnosť spravodlivej vojny, ak
sa jedná o oprávnenosť vedenia vojny kvôli oslobodeniu od útlaku v treťom
svete.) Ďalej je to problém interrupcií, kde ide o otázku prednosti práva ženy na
rozhodovanie (pro voice) alebo právo na život nenarodeného plodu (pro life), až
po odsudzovanie potratu ako vraždy. Aktuálnou a veľmi diskutovanou otázkou
je aj hľadanie kritéria spravodlivosti vo vzťahu k poskytovaniu zdravotníckej
starostlivosti a prístupu k vzdelaniu, ktoré sa bije s právom na slobodu podnika-
nia. MacIntyre uvádza hlavné charakteristické rysy spoločné diskusiám vedeným
okolo týchto troch problémov. Všetky argumenty, ktoré sú uvádzané v týchto
diskusiách možno považovať za logicky platné a závery vyplývajú z premís.
Avšak protichodné premisy sú takej povahy, že žiadnym racionálnym spôso-
bom nie je možné hodnotiť tvrdenie jednej strany voči druhej. Každá premisa
obsahuje úplne odlišné normatívne a hodnotové pojmy, kladie na nás požiada-
vky rozličného druhu. V prvej diskusii stoja oproti sebe premisy , ktoré sa do-
volávajú spravodlivosti a nevinnosti, a na druhej strane premisy, ktoré sa do-
volávajú úspechu a prežitia. V druhej diskusii spolu súperia premisy, ktoré sa
dovolávajú práv a premisy, ktoré sa dovolávajú zobecniteľnosti. V tretej disku-
sii ide o meranie sily požiadaviek rovnosti a požiadavky slobody.

Okrem pojmovej nesúmerateľnosti argumentov uvádza MacIntyre ako ďalší
rozporný rys morálnych argumentácií fakt, že protichodné stanoviská sa v nich

3 MacIntyre, A.: Ztráta cnosti. Oikoymenh. Praha 2004, s. 16.
4 MacIntyre, A.: Ztráta cnosti. Oikoymenh. Praha 2004, s. 18.
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prezentujú spravidla takým spôsobom, ako by išlo o neosobné racionálne ar-
gumenty. Ide podľa neho o používanie jazykových prostriedkov, ktorých cha-
rakteristickým účelom je slúžiť na vyjadrenie toho, čo chce vyzerať ako apel
na objektívne normy Ďalej zdôrazňuje rozmanitosť a rôznorodosť zdrojov
nášho morálneho dedičstva. Použitie pojmu „pluralizmus“ je podľa neho ne-
presné vo vzťahu k tejto skutočnosti, pretože je potrebné si uvedomiť, že všet-
ky tieto rozmanité pojmy, ktoré utvárajú náš morálny diskurz, sa pôvodne
zrodili v kontexte širších celkov teórie a praxe, ktoré im určovali určité roly
a funkcie, a týchto kontextov sú teraz zbavené.

Vedie tento stav nutne ku skepticizmu (Weischedel) alebo k relativizmu?
K tomuto problému sa zaujímavo vyjadruje Nussbaum na príklade antických
tragédií, keď konštatuje, že Heglovo úsilie o syntézu je klamnou ilúziu. Sféru
morálky nie je možné chápať a vykresľovať ako do seba uzavretý systém povin-
ností, pretože táto snaha vytvoriť pevne usporiadaný súbor utriedených požia-
daviek, ktorý by určoval činy a neplodil konflikty, je neadekvátna a ako podčiar-
kuje: „Sila antickej tragédie spočíva v tom, že nás varuje pred nebezpečím, ktoré
sa skrývajú v hľadaní jednotnej formy. Antická tragédia neustále pred nami rozvíja
nezmenšiteľné bohatstvo ľudských hodnôt, zložitosť a neurčitosť prežívanej si-
tuácie“5 a poukazuje na nemožnosť vytvorenia „spoľahlivého dobra“ bez rizika
ochudobnenia plnosti a bohatstva ľudského života.

Aktualizácia etiky, oživenie morálnej problematiky je v súčasnosti reali-
tou. Deje sa to paralelne s odmietaním moralizovania, slepej poslušnosti,
zbožňovania povinnosti, spochybňovania autorít, odmietania princípov.
Správnejšie by bolo potrebné doložiť akých princípov. Postmodernistické pre-
svedčenie o tom, že nikdy nemôžeme o niečom tvrdiť, že niečo tak je a nijako
ináč nemôže byť, ale, že to tiež tak je alebo môže byť ináč, možno tiež po-
važovať za princíp. Odmietanie určitého druhu princípov nemusí znamenať
odmietanie princípov vôbec.

Dejiny západnej metafyziky boli dejinami platonizmu, ktoré hľadaním
večnej ľudskej prirodzenosti a v etike analogicky podstaty dobra sa usilovali
uniknúť z času do večnosti, nájsť večné pravdy. V súčasných dialógoch v ob-
lasti etiky, morálky, morálnych hodnôt, vyvstávajú ako aktuálne niektoré súvi-
slosti neopragmatizmu6.

 Produktívnosť určitých čŕt súčasného neopragmatizmu vidíme pre-
dovšetkým v zdôrazňovaní hľadiska, ktoré umožňuje orientovať etiku na vecné

5 Nussbaumová, M. C.: Křehkost dobra. Oikoymenh. Praha 2003, s. 290.
6 Rorty, R.: Filozofické orchidey. Kalligram. Bratislava 2006.
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súvislosti, a tak predísť určitému druhu moralizátorstva. S touto myšlienko-
vom v inom pojmovom osvojení je možné stretnúť sa už u Aristotela v jeho
pojme rozumnosti – fronésis, ktorú chápe ako cnosť primeraného ľudského
konania, rešpektujúceho zvláštnosť a náhodnosť okolností, v ktorých sa
odohráva naše konanie a rozhodovanie. P. Aubenque ide ešte ďalej, keď kore-
ne takéhoto poňatia rozumnosti hľadá už v antickej tragédii7.

Morálka vzniká tam, kde vzniká spor, rôznorodosť záujmov a nutnosť ich
regulovania. To je fakt historického vzniku morálky, keď zamenila zvyk,
tradíciu a prekročila hranice zvykovej morálky. V súčasnosti o to viac je zrejmé,
že etika má význam predovšetkým tam, kde nie sú veci jednoznačné. Morálka
a etika sa týka predovšetkým nerutinného správania, kde vstupuje do konflik-
tu nespočetná rôznorodosť záujmov a potrieb. Preto potrebujeme etiku, ktorá
predpokladá takúto rôznorodosť a vystupuje predovšetkým v rovine kladenia
otázok, hľadania problémov, identifikovania konfliktov. Etiku v rovine morálnej
filozofie, aj keď práve takýto prístup, ako hovorí Pavel Fobel v súvislosti s úlo-
hami novej etiky ako aplikovanej etiky je evidentné, že táto etika „komplikuje
morálne otázky, odhaľuje protirečivosť života, ako aj neschopnosť nachádza-
nia jednoduchých riešení“8.

Úsilie o „hotové pravidlá na okamžité vyriešenie akéhokoľvek morálneho
problému“ považoval už Dewey, ako uvádza Rorty, za zrodené z bojazlivosti
a živené láskou k autorite9.

Človeka a jeho morálku nemožno vyňať z premien času. Preto nemôže ísť
o hľadanie konečného cieľa, ideálneho človeka, resp. večnej pravdy, ale najmä
o schopnosť nanovo vyjadriť známe v neznámych pojmoch. Uzatvorenosť
nahradiť otvorenosťou, bezpečie nemenného whitheadovským dobrodružstvom
nepredvídateľnej zmeny10.

Reformulácia morálneho univerzalizmu moderny, kde teoretickým výcho-
diskom etiky postmoderny sa stáva idea morálneho zohľadnenia zvláštneho,
heterogénneho. Nanovo sa stanovuje význam zvláštneho, ktoré sa stavia pod
zvláštnu morálnu ochranu. Nastoľuje sa nezrušiteľná diferencia každej ľudskej
bytosti.

Spor o dobré a zlé, okrem iných, ale predovšetkým, dokazuje, že etika je
sporná. Tento spor je ťažké rozhodnúť najmä v hraničných prípadoch. Spor
o dobré a zlé dokazuje, že určité spôsoby konania sú lepšie ako iné, že sú

7 Aubenque, P.: Rozumnost podle Aristotela. Oikoymenh. Praha 2003.
8 Fobel, P.: Aplikovaná etika. Teoretické východiská a súčasné trendy. Honner. Martin 2002, s. 22.
9 Rorty, R.: Filozofické orchidey. Kalligram. Bratislava 2006, s. 25.
10 Rorty, R.: Filozofické orchidey. Kalligram. Bratislava 2006, s. 40.

p3.p65 08-07-15, 23:05221



222 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

lepšie vôbec, nielen lepšie pre niekoho alebo vo vzťahu k určitým kultúrnym
normám. „Úlohou filozofickej etiky je napomôcť, aby sme si viac uvedomo-
vali, že to vieme, aby toto vedenie malo jasno v sebe samom. Jej úlohou je
obhájiť toto vedenie proti sofistickým námietkam“11. „Tu stojím, a nemôžem
ináč“. Kvôli tomu presvedčeniu mnohí obetovali a ešte zrejme mnohí budú
obetovať svoj život, ak nie tak heroicky, tak aspoň svoje postavenie, pohodlie,
časť svojho blahobytu. V morálke vždy musí existovať silné presvedčenie, aj
keď v súčasnej dobe s vedomím rizika, že nemôžeme poznať všetky dôsledky
svojho konania, ale sme si vedomí a ochotní zobrať na seba zodpovednosť.
Nielen vo veciach, ktoré majú širší a historicky neobmedzený sociálny roz-
mer, ale aj v bežných ľudských záležitostiach. Ak by sme konali len to, čo
máme, čo je správne, potom by sme boli dokonalí, potom by bola zbytočná
každá morálka, a tým aj etika.

Čo robí nejaké konanie dobrým konaním? Vieme, že hľadanie odpovede
na túto otázku v podobe existencie „absolútneho“ dobra nie je naším východi-
skom. Zároveň ale vieme, ba sme presvedčení, že odpoveď na túto otázku
musí existovať. G. E. Moore považoval otázku typu, „v čom spočíva dobro“
za neopatrnú a preskúmal podrobne pokusy o definíciu dobra, t. j. pokusy vy-
svetliť ho pomocou iných slov s iným obsahom a označil to za „naturalistickú
chybu“. Nemôže existovať „dobro vôbec“, lebo vždy to, čo za to budeme po-
važovať, sa pod vplyvom určitých okolností môže zmeniť na zlo. Lebo vždy
môžu existovať situácie, keď niečo je väčšinou dobré a v určitých situáciách
nie je. Realizovať dobro z morálneho hľadiska znamená rešpektovať správny,
primeraný poriadok vecných hľadísk. Ide o schopnosť rešpektovať skutočnosť
v konkrétnom obsahu nášho konania12.

V našej ľudskej existencii sme vždy celkom určitým spôsobom situovaní
a sami seba istým spôsobom situujeme. Najmä vo vzťahu k hodnotám, ktoré
sú nielen produktom, ale aj podmienkou našej existencie. Predovšetkým
v morálnom konaní platí, že nemožno ignorovať kontext situácie, pretože ten,
kto ho ignoruje, ten sa správa iracionálne, nezodpovedne a bezohľadne, čiže
až neľudsky. Vo vzťahu k svetu morálnych hodnôt si nemôžeme počínať svo-
jvoľne a naše rozhodovanie, konanie nemôžeme ponechať náhode. „Takáto
pozícia necháva priestor pre indiferentizmus. Riadi sa myšlienkou kontextuálnej
vhodnosti – vhodnosti v kontexte, ktorý je ohraničený a definovaný špeci-
fickými okolnosťami situácie jednotlivca13.

11 Spaemann, R.: Základní mravní pojmy a postoje. Svoboda. Praha 1995, s. 19.
12 Spaemann, R.: Základní mravní pojmy a postoje. Svoboda. Praha 1995, s. 75.
13 Rescher, N.: Hranice kognitívneho relativizmu. In: Filozofia 48 (1993), č. 4, 205.
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V. Brožík dodáva: „Absolutista“ sa totiž zbavuje svojej zodpovednosti tak
isto, ako „relativista“. Ako slepý a hluchý vyznávač a otrok imperatívov totiž
naozaj vidí platnosť všade, a hodnotu nikde. „Absolutizmus“ vedie do tej istej
slepej uličky ako subjektivistický „relativizmus“. Žiadna absolútna, hocijako
imperatívne znejúca a vo všeobecnosti prijateľná norma nikoho z nás však
nezbavuje zodpovednosti a tým aj nevyhnutnosti hodnotiť každú konkrétnu
situáciu osobitne. Aj imperatívy majú premenlivé hranice svojej platnosti -
“Nezabiješ“14.

Je potrebné teda rozlišovať relativizmus a „relativizmus“, za ktorým sa
skrýva svojvôľa a nezodpovednosť. Ten prvý možno vzťahovať do úrovne
určitého druhu kontextualizmu, pričom dôležité je rátať s existenciou celkom
konkrétnych, často celkom jedinečných vzťahov, s ktorými musíme v našom
praktickom konaní rátať. Ten druhý neráta s ničím, je to naozaj celkom svo-
jvoľný „subjektivizmus“, ktorý je spojený s nepripravenosťou subjektu pre-
vziať za svoje činy zodpovednosť. N. Rescher v tejto súvislosti konštatuje, že
„vyhýbanie sa zodpovednosti spočíva v indiferentizme, ktorý vidí hodnotu
všade a platnosť nikde (alebo naopak)“15.

Čo robí konanie dobrým? To, že sa počíta s tým, čo je. Situácie, v ktorých
konáme, sa nedajú vtesnať do jednoduchých modelových situácií, sú kom-
plexné. Naša skutočná zodpovednosť závisí od celého radu okolností. Dopre-
du nie je možné určiť hornú hranicu toho, čo robí konanie dobrým. Väčšinou
je možné niečo urobiť ešte lepšie, ako sme urobili, konštatuje Spaemann. Uro-
biť to najlepšie nie sme povinní. Jednoducho to nejde. Je však možné stanoviť
spodnú hranicu, pretože existuje určité konanie, ktoré vždy zraňuje dôstoj-
nosť človeka.

Tento príspevok bol vypracovaný v rámci plnenia grantovej úlohy VEGA 1/3607/06

14 Brožík, V.: Hodnotenie a hodnoty. Vydavateľstvo M.Vaška. Prešov 2004, s. 54 – 56.
15 Rescher, N.: Hranice kognitívneho relativizmu. In: Filozofia 48 (1993), č. 4, 208
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Slavomír Gálik

Filozofia výchovy v kontexte multikultúrnej spoločnosti

Kľúčové slová: multikultúrna spoločnosť, civilizácia – kultúra, vedomie – podvedomie,
symbol, hermeneutická filozofia, filozofia výchovy, porozumenie, aktívna tolerancia

V súčasnosti sme svedkami veľmi intenzívneho prenikania rôznych
kultúr. Kultúry sa navzájom miešajú podobne ako farby v Rubiko
vej kocke. Príčina tohto miešania je v globalizácii sveta, najmä

v rozvoji vedy a techniky, ktorá fyzicky aj informačne spája svet1. Tento jav
má svoje pozitíva vo vzájomnom kultúrnom obohacovaní, ale aj negatíva v stra-
chu, nevraživosti, či dokonca násilí voči príslušníkom inej kultúry. Vznikajúce
problémy sa snaží riešiť občianska spoločnosť, ktorá najmä v západných kra-
jinách je už samozrejmosťou. Základom občianskej spoločnosti je sloboda,
demokracia, spravodlivosť, rovnosť pred zákonom a tolerancia ku kultúrnym
inakostiam. Tým by mal byť možno podľa mnohých problém multikultúrneho
spolunažívania vyriešený. Napriek tomu sme svedkami, že z času na čas, či už
z nejakého podnetu alebo aj bez zjavného podnetu, aj v spoločnosti s dobre
ukotvenou a rozvinutou demokraciou vznikajú nepokoje, ktoré majú základ

1 O globalizácii v plnom slova zmysle však hovoríme až v posledných dvoch alebo troch dekádach
20. storočia, a to hlavne s nástupom počítačovej techniky, satelitov, telekomunikačných operátorov,
čo spôsobilo globálne fyzické a informačné prepojenie sveta. Pod fyzickou úrovňou rozumiem
schopnosť rýchleho presunu človeka do ktorejkoľvek časti sveta. Pod informačnou, obrazové a zvukové
prepojenie s celým svetom pomocou televízie, rozhlasu, mobilných operátorov a internetu. Toto
prepojenie spôsobuje to, čo by sme mohli nazvať „kompresiou časopriestoru“, lebo zmeny sa môžu
uskutočňovať bez priestorových a časových bariér, a to skoro okamžite. Ale nielen to, zároveň sa
vytvára nový priestor, ktorý Z. Bauman nazýva kyberpriestorom. In: Bauman, Z.: Globalizace. Důsledky
pro člověka. Praha, Mladá fronta 2000, s. 7– 8, 26.
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práve v strete rôznych kultúr. Pár rokov dozadu sa priam démonicky demonštro-
vala nenávisť medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami v bývalej Juhoslávii.
Ďalšie permanentné nepokoje sú na rozhraní Izraela a arabských krajín, oso-
bitne Palestíny a v súčasnosti Libanonu. Všeobecne môžeme povedať, že kon-
flikty vznikajú na rozhraní rôznych náboženstiev a etník, konkrétne západného
sveta a islamu, judaizmu, hinduizmu, čínskych a afrických náboženstiev.
Náboženstvá a potom etniká vytvárajú základ kultúrnej identity spoločnosti,
preto sú dôležitými rozlišovacími znakmi v multikultúrnych konfliktoch.
Otázkou však je, prečo tak ľahko prepukne spor, či dokonca nenávisť medzi
kultúrami, a to aj napriek dlhšej, ale podľa všetkého zdanlivej stabilite? Je
model občianskej demokratickej spoločnosti skutočným riešením problému
multikulturality a zárukou dobrého interkultúrneho spolunažívania? Z hľadi-
ska teoretického modelu fungovania občianskej spoločnosti sa možno zatiaľ
asi ani nič lepšie nevymyslelo. Avšak aj súčasné nečakané prepuknutia inter-
kultúrnych alebo multikultúrnych konfliktov nás nabádajú k tomu, aby sme
tento problém opätovne premýšľali a hľadali nové východiská a riešenia. A tu
vidím nezastupiteľnú úlohu filozofie a osobitne filozofie výchovy.

Na začiatok si treba položiť otázku, čo je to vlastne kultúra? Pojem multi-
kulturalizmu totiž závisí od nášho porozumenia pojmu kultúra. S chápaním
pojmu následne súvisí prístup a spôsob skúmania tohto fenoménu.

Pojem kultúry je významovo vysoko nasýtený pojem ako do rozsahu, tak
aj obsahu. O kultúre sa hovorí v súvislosti s ľudskou činnosťou a vymedzuje
sa najmä vo vzťahu k prírode. Kultúra je podľa L. Hanusa akási „geologická
nadstavba“ prírody, konkrétne všetkého toho, čo človek vymyslel a utvoril.2

S takýmto porozumením pojmu kultúry však nič neurobíme, v praxi je v pod-
state nepoužiteľný, lebo nehovorí o vnútornej diferenciácii kultúry. Dôležitejšie
je rozlišovať medzi tým, čo je pozitívne a negatívne, čo je fixujúce, replikačné
a čo tvorivé alebo skúmať to, čo je špecifické pre konkrétne kultúry a čo je
spoločné pre všetky kultúry.

Za explanačne a heuristicky veľmi významné považujem Ricoeurovo
rozlíšenie medzi pojmami kultúry a civilizácie. Ten už v roku 1961 vo svojom
príspevku „Univerzálna civilizácia a národné kultúry“ konštatuje, že ľudstvo
prechádza v jednu jedinú planetárnu civilizáciu. 3 Túto planetárnu civilizáciu
Ricoeur chápe ako celkový výsledok napredovania, pokrok na poli vedy, tech-
niky, ekonomiky a politiky, ktorý sa rozširuje po celej Zemi bez ohľadu na

2 Hanus, L.: Človek a kultúra. Bratislava, Lúč 1997, s. 123.
3 Ricoeur, P.: Život, pravda, symbol. Praha, OIKOYMENH 1993, s. 148.
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kultúrne, náboženské a etnické rozdiely. Podstata tohoto civilizačného pokro-
ku podľa neho spočíva v rozvoji univerzálneho abstraktného rozumu. V ňom
platia zákonitosti akumulácie, zdokonaľovania a sčítavania, ktoré vytvárajú
celkom jednoznačne kvantifikovateľný pokrok. Pozitívnym javom tohoto po-
kroku podľa Ricoeura je to, že od druhej polovice 20. storočia sa stal ele-
mentárny blahobyt, ako aj určité hodnoty dôstojnosti a samostatnosti človeka,
prístupné aj masám. Ricoeur si však všimol aj negatívne javy tohoto vývoja,
ktorými boli deštrukcie pôvodných kultúr. Civilizačná unifikácia pôsobí roz-
kladne na to, čo tvorí, podľa neho, tvorivé, eticko-mýtické jadro kultúry
a náboženstva. Toto jadro však podľa Ricoeura už nie je ľubovoľne dosiah-
nuteľné, lebo leží hlboko vo vrstve obrazov a symbolov ľudskej psychiky v ne-
vedomí, pod ktorou je už len samotný zdroj tvorivosti. Neplatí tu pokrok ako
pri civilizácii, ale skôr regenerácia symbolov, pôvodnej skúsenosti, ktorá je
kontrastná, ba až škandalózna s bežnými civilizačnými skúsenosťami.

Vzťah kultúry a civilizácie do značnej miery zodpovedá aj vzťahu medzi
podvedomím a vedomím, lebo kultúra má viac súvislosť s podvedomou
stránkou života a civilizácia s vedomou. Obe stránky sa však ovplyvňujú
a vzájomne prestupujú. Tento prístup by sme si mohli dať možno trochu do
zjednodušenej schémy na spôsob hemisfér, a to ľavej a pravej. Ľavá predsta-
vuje racionálnu, abstraktnú činnosť a pravá obrazovú a fantazijnú. Hlbinná
psychológia by s istou rezervou prisúdila ľavej sfére činnosti človeka vedo-
mie a pravej podvedomie. Vedomie máme vo svojej moci, avšak podvedomie
nie. To je možno ďalšie dôležité rozlíšenie medzi pravou, kultúrnou činnosťou
a ľavou civilizačnou. Podobne k problému dištinkcie medzi kultúrou a civi-
lizáciou pristupuje aj slovenský filozof kultúry L. Hanus a v súčasnosti aj
D. Hajko. Ten tak isto charakterizuje kultúru ako duchovný pohyb, „spiritus
movens“, ktorý sa následne fixuje a replikuje v civilizácii.4

Kultúra zodpovedá pôvodnému duchovnému pohybu, ktorý ľahko stráca
kontakt aj so svojím pôvodným zdrojom. Proces však môže byť aj opačný, a to
od civilizácie ku kultúre, lebo v nej sú zafixované podmienky aj na obnovu pôvod-
nej kultúry. Ricoeur si myslí, že vzťahy medzi kultúrou a civilizáciou sú uni-
verzálne platné. To znamená, že každá civilizácia musí obnovovať aj svoj pôvodný
kultúrny fond, aby sa mohla obnoviť aj civilizácia. Inak môže dôjsť k odcudze-
niu, strate morálky a celkovému úpadku, akejsi „civilizačnej entropii“, k strate
schopnosti regenerácie vnútorných životných síl spoločnosti.

4 Hajko, D.: Etika v dialógu kultúr. In: Kulturologické pohľady. Katedra kulturológie FF UKF
v Nitre 2002, s. 3 – 4.
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Zamerajme sa teraz na samotnú multikulturalitu, resp. multikulturalizmus.
V rámci neho dochádza k stretaniu a prenikaniu rôznych civilizácii s rôznym
kultúrnym fondom, čo je na mnohých miestach Zeme vysoko konfliktogénne.
Dôležitá je podľa mňa otázka, či ide vlastne o konflikt civilizačných momentov
alebo o konflikt kultúr, v ktorých spočíva vlastné duchovné jadro. Na začiatku
bolo poukázané na to, že jednota de facto už tu je - tá sa prejavuje cez abstraktnú
racionalitu vo vede, technike a dokonca viac-menej aj v politike a ekonomike.
Jednota je v univerzálnej civilizácii, v jednote civilizačných momentov. Kon-
flikty teda skôr spočívajú v pluralite a rôznosti kultúr, resp. v pluralite a rôznosti
duchovnosti, ktorej osobitným výrazom je náboženstvo.

Podľa všetkého by sme sa mali dopátrať k podstate konfliktov v tomto roz-
mere, a k tomu treba podľa mňa „rozšifrovať“ podvedomú, pravú stranu spek-
tra ľudského vedomia, t. j. kultúry. To považujem za kľúčový problém multi-
kulturalizmu, metódou ktorého by sa mala stať hermeneutika. V konflikte kultúr
nejde tak o racionalitu, ale skôr o iracionalitu ležiacu v nevedomú a táto iracio-
nalita sa bytostne dotýka všetkých. Cestou riešenia je odkrývať a spoznávať
túto hlbšiu ľudskú dimenziu pomocou otvorenosti, v počúvaní a vystavenosti sa
našej a kultúrnej inakosti a v očakávaní vnútorného oslovenia.

Podvedomie okrem kultúrnej symboliky obsahuje aj negatívne nereflekto-
vané sily, ktoré ľahko preberajú moc nad človekom a jeho činnosťou. V stre-
taní rôznych kultúr sa podľa mňa, okrem skutočných kultúrnych a symbo-
lických inakostí, stretajú aj tieto nereflektované iracionálne sily. V multi-
kultúrnych konfliktoch sa potom jedná o dvojaké sily: mimoracionálnu sym-
boliku a iracionálnu agresivitu. Východisko z tohto konfliktu môže byť, ako
konštatuje v Prehlásení k svetovému étosu Parlament svetových náboženstiev,
len v obrate vedomia,5 obrate od egoizmu k všeľudským etickým hodnotám,
ktoré spočívajú v tom, že s každým človekom sa musí zaobchádzať ľudsky,
ďalej v kultúre nenásilia a úcty k všetkému živému, v kultúre založenej na
solidarite a spravodlivom hospodárskom usporiadaní, v kultúre tolerancie
a v živote v pravde, v kultúre zrovnoprávnenia a partnerstva muža a ženy.

Obrat vedomia je podľa mňa jedným z riešení multikultúrnych problémov,
ale je zároveň ideál, ku ktorému sa môžeme len viac alebo menej približovať.
Napriek tomu nasýtených multikultúrnych prostredí bude pribúdať a pribúdať
budú aj konflikty. Preto je potrebné sa o tento obrat usilovať a následne aj

5 „Našu planétu nie je možné zmeniť k lepšiemu bez zmeny vedomia jednotlivca. Prihovárame sa
za individuálny a kolektívny obrat vedomia, za prebudenie našich spirituálnych síl prostredníctvom
reflexie, meditácie, modlitby a pozitívneho myslenia, za obrátenie srdca.” In: Kűng, H. - Kuschel,
K. J.: Prohlášení ke světovému étosu. Brno, CDK 1997, s. 27.
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o istú celoplanetárnu duchovnú jednotu, lebo obrat by nás mal priviesť k po-
rozumeniu druhých. D. Bohm si dokonca myslí, že bez duchovnej jednoty
a istej koherentnej súvislosti, by rodiaca sa celoplanetárna civilizácia nemala
ani zmysel: „Budeme potrebovať všeobecnú dobrú vôľu, ktorá všetkým ľuďom
umožní adekvátny fyzický i spoločenský základ pre život a zabráni zničeniu
planéty - ekologickým katastrofám, drastickým zmenám prostredia atď. Veda
nám nepomôže ani s vlnami nacionalizmu a náboženských stretov. Záchrana
je jednoznačne možná, ale len vtedy, keď budeme v širokom meradle zdieľať
ten význam, ktorý vytvorí koherentnú kultúru a tá potom môže byť v konečnom
dôsledku celosvetová.”6 Ako si však udržať vlastnú kultúrnu identitu a záro-
veň spoznávať a prijímať iné kultúry? Osobne si myslím, pluralita kultúr zo-
stane, ale postupne bude dochádzať aj k zmenám, ktoré spôsobia tzv. neve-
domé syntézy. Čo rozumiem pod pojmom nevedomá syntéza? Nevedomá
syntéza alebo nevedomé syntetizovanie prebieha podľa mňa už aj pri počia-
točnom odmietaní kultúrnych inakostí, lebo si ich uvedomujeme a poznáva-
me. Vedome ich možno vytesňujeme, ale nevedome dochádza k syntéze. Po
prvopočiatočnom odmietaní neskôr vzniká stav známeho poznania a už nie
tak cudzieho. Postupne je možné integrovať do vedomia a podvedomia aj
kultúrnu inakosť a možno sa s ňou aj citovo vyrovnať. Stačí sa obrátiť len do
histórie a skúmať napríklad kresťanstvo ako z počiatočného odporu postupne
do seba asimilovalo grécku filozofiu a iné prvky ako pohanstvo a gnózu.
V nasýtenom multikultúrnom prostredí nepochybne budú nastávať zmeny aj
v pôvodnej kultúre a len ťažko odhadnúť, čo sa nakoniec z multikulturalizmu
stane v budúcnosti.

V súčasnosti je podľa mňa najdôležitejšie zvládnuť fenomén multikultu-
rality, a to najmä v odstraňovaní napätí a konfliktov. Nedá sa to podľa mňa
nijako inak ako výchovou k poznávaniu multikultúrnej spoločnosti a výcho-
vou k aktívnej tolerancii. 7 Tento problém, okrem teoretických východísk, je

6 Bohm, D.: Věda, duchovnost a současná krize světa. In: Na vlnách změn. Prednášky z 12.
medzinárodní transpersonální konference. Praha, Radost 1992, s. 120.

7 Toleranciu S. Tolnaiová rozdeľuje na dizjunktívnu (ľahostajnú) a konjunktívnu (vedomú si niečoho
spoločného) a zaroveň načrtáva aj o čo by sme sa mali usilovať: „Vyžadujeme konjunktívnu toleranciu,
no v praxi sa uspokojíme aspoň s dizjunktívnou.“ In: Tolnaiová, S.: Polykultúrna spoločnosť –
k problému základov pre utváranie humánnych interkultúrnych vzťahov. In: Fundamentálna úloha
lásky v dialógu medzi civilizáciami. Zborník z medzinárodného kolokvia konaného na Sázave, Centrum
Prokopios, 13. – 15. júla 2001, s. 61. O pravej tolerancii S. Tolnaiová hovorí takto: „Pravá tolerancia,
ktorú potrebuje život v polykultúrnej spoločnosti, nemôže byť zamieňaná za indiferentnosť, … to
neznamená nič iné, než že je sýtená láskou pritakávajúcou tomu druhému v jeho vlastnej inakosti.“ In:
Tolnaiová , S.: Kultúrna identita a polykultúrna spoločnosť. In: Čas a dejiny II. SFZ a Vojenská akadémia
v Liptovskom Mikuláši 1999, s. 168.
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zároveň aj vysoko praktický a záleží najmä na politikoch, aby výchova k mul-
tikulturalizmu mala náležitú osvetu, bola zavádzaná do škôl a aby sa žiaci
a študenti vychovávali k aktívnej tolerancii kultúrnych inakostí. To znamená,
aby sa iná kultúra netrpela len pasívne, ale aby bola snaha jej porozumieť.
Možno prvý krok by mohla byť výchova istých kultúrnych mediátorov, ale
druhý, oveľa dôležitejší, učiť sa vo všeobecnosti iným kultúram, a to už od
raného detstva. Možno nás to zmení, ale nevidím inú cestu na vyriešenie tohto
naliehavého problému „Rubikovej kocky“.
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Agnieszka Salamucha

Natura czy kultura? Spór o granice wychowania
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1Kiedy mamy do czynienia ze sporem w nauce? Wówczas, gdy
w punkcie wyjścia jest nam dany pewien stan rzeczy (zjawisko), co do
którego istnieje rozbieżność (niekiedy nawet sprzeczność) przeko-

nań. Rozbieżność moze dotyczyc opisu tego zjawiska, jego wyjaśniania,
wartościowania lub ustalania norm [Pieter 1969, s. 7].

Tematem moich rozwazan jest fundamentalna dla pedagogiki kontrower-
sja, określana w polskiej literaturze mianem sporu o granice wychowania.
Mieści się ona w bogatej problematyce „natura czy kultura?”, obejmujacej
dyskusje dotyczace m.in. koncepcji czlowieka (natury ludzkiej), genezy mo-
ralnosci i pochodzenia róznic spolecznych. Mam na celu uzyskanie przynaj-
mniej wstepnej „mapy pojęciowej” sporu o granice wychowania, poprzez ana-
lizę zadawanych pytań, terminologii (siatki pojęć zaangażowanych w twier-
dzenia, w tym wypadku pojęć natury i kultury), proponowanych odpowiedzi
(stanowisk) oraz argumentacji na ich rzecz.

2. Co jest przedmiotem sporu o granice wychowania? Sadze, ze mozna dwo-
jako odpowiedziec na to pytanie. Po pierwsze, jest nim decydujący czynnik
w rozwoju człowieka1, po drugie, możliwość zmiany wrodzonego lub nabytego

1 Np. w pytaniu: „czy decydujące znaczenie w rozwoju i kształtowaniu się jednostki ludzkiej mają
czynniki genetyczne, fizykochemiczne, biologiczne, słowem czynniki naturalne czy też decydują o tym
czynniki kulturowe, edukacja, społeczne oddziaływania i tym podobne?” [Łukaszewski 2003, s. 14-15].
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uposażenia człowieka2. Warto zauwazyc, ze ta możliwość jest uzasadnieniem
dla zabiegów wychowawczych, kto bowiem utrzymuje, że ani natura ludzka,
ani zadne istotne cechy (postawy, zachowania) jednostki nie podlegają  zmia-
nom, równoczesnie twierdzi, ze wychowanie nie ma sensu. Co więcej, ocze-
kiwane odpowiedzi winny zawierać zarówno komponent opisowo-wyjaśnia-
ją cy („decydują cym czynnikiem rozwoju człowieka jest natura/kultura”), jak
i wartościują co-dyrektywny („ponieważ decydują cym czynnikiem rozwoju
człowieka jest natura/kultura, należy podją ć określone, z pewnych względów
poż ądane działania wychowawcze”). Od takiej czy innej odpowiedzi zależy
poglą d na skuteczność i zasięg metod pedagogicznych.

3. Najbardziej podstawowe dla omawianego sporu jest ujęcie natury jako
istoty wychowanka, a kultury jako wychowania. W tym sensie wychowanie
(kultura) „uczłowiecza” dziecko (naturę). Uważano tak od starożytności, co
znalazło odzwierciedlenie w terminach humanitas (lacinskim odpowiedniku
greckiego paideia) oraz homo humanus, oznaczają cym republikański ideał
człowieka. W średniowieczu Jan z Salisbury stawiał tezę, że wykształcenie
wyróżnia człowieka spośród innych bytów i to ono nadaje mu godność ludzką
(humana dignitas) [Środa 1993, s. 74-75].

Termin „natura” występuje również w znaczeniu wrodzonego uposażenia
wychowanka, a „kultura” w znaczeniu środowiska. Termin „środowisko” ro-
zumiem jako „sume warunków tworzonych przez życie zbiorowe dla kształ-
towania się życia jednostek” [Szczepański 1993, s. 818], a wiec wplyw spo-
leczny, wywierany na poszczególne osoby bedace czescia danej grupy. Zna-
czenie terminu „środowisko” nabiera specyficznego zabarwienia, gdy występu-
je z przydawką  „wychowawcze”. Oznacza wówczas „stosunek i siły, które
wychowawcy starają  się celowo układać w zamiarze odpowiedniego urabia-
nia wychowanków” [Gottlieb 1933, s. 481].

Pojęcie wrodzoności wywodzi się od greckiego phya, oznaczajacego tyle,
co indywidualne lub gatunkowe, cechy fizyczne i psychiczne jednostki, właści-
we jej od urodzenia: talenty, predyspozycje, zdolności do pewnego typu działal-
ności (artystycznej, technicznej, naukowej itp.) lub - wedlug Arystotelesa – do
pewnego typu postaw (praktykowania cnoty). Korelatem pojęcia wrodzoności
byłoby pojęcie tego, co nabyte, używane dla określenia cech, zachowań i po-
staw wyuczonych, nabytych dzięki zewnętrznym wpływom (środowisku).

2 Tak, jak w pytaniach: „czy człowieka można zmienić? jaki może być cel zmiany? czy można
zmienić człowieka w pożądanym kierunku? (…) czy jeżeli już wprowadzi się zmiany, to są one trwałe,
czy tylko przelotne?” [tamże].
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W psychologii tradycyjnej, odpowiednikiem opozycji „wrodzone – nabyte”
było odróżnienie między temperamentem (po stronie natury) a charakterem
(po stronie kultury); wspólczesnie pojawia sie czesciej rozróznienie na „geny”
i „srodowisko”, rozumiane biologicznie3.

W jaki sposób oddzielić to, co wrodzone, od tego, co nabyte? Zalezy, któ-
ry moment zostanie uznany jako począ tek wpływu środowiska na dany orga-
nizm. Na gruncie wiedzy potocznej, jako ów kluczowy moment wskazuje się
narodziny, tym niemniej od dawna wiadomo, że dziecko podlega różnorod-
nym wpływom środowiska już w okresie prenatalnym. Gdyby za moment gra-
niczny dla wpływów środowiska uznać poczęcie, wówczas tym, co wrodzo-
ne, byłyby te dyspozycje organizmu, które są  zdeterminowane przez własno-
ści gamet, a więc predyspozycje odziedziczone po rodzicach. Można pójść
jednak dalej, i wskazywać na tzw. środowisko prekoncepcyjne (sytuacja
społeczno-ekonomiczna rodziców; ich nawyki życiowe; miejsce i czas poczę-
cia; stopień zanieczyszczenia wody i powietrza na terenach, gdzie żyją  rodzi-
ce itp.), które może wpływać na przyszły rozwój dziecka. Takze geny moga
stac sie srodowiskiem dla innych genów. Przykłady te mają  na celu podkreśle-
nie, że zakresy terminów „wrodzone” i „nabyte” nie pozostają  do siebie w re-
lacji wykluczania. Podzielam podejrzenia Stanisława Ossowskiego (1966), że
w niektórych przypadkach wprowadzanie ostrych rozróżnień między tym, co
nabyte, a tym, co wrodzone, jest arbitralnym wyborem, podejmowanym bez
większego pożytku poznawczego.

Miano „naturalnych” nadawane jest również zachowaniom niezamierzo-
nym, podjętym bez określonej intencji i celu, nieumyślnym, nie zaplanowa-
nym, w niewielkim stopniu albo wcale niekontrolowanym, swobodnym, nie-
narzuconym, samorzutnym.

Zachowania autentyczne i spontaniczne podlegają  zróżnicowanej ocenie.
Można im nadawać pozytywną  wartość i cenić bardziej niż inne, uważają c, że
ich autentyczność i spontaniczność odsłania prawdziwą  naturę człowieka, która
jest dobra. Tak sadzili zwolennicy pedagogicznego naturalizmu (Jean Jacques
Rousseau, Carl Rogers, antypedagodzy), którzy przypisywali spontanicznym
zachowaniom kluczowe znaczenie dla rozumienia, kim jest człowiek. To one

3 Na gruncie genetyki zachowania mówi sie nie tyle o genach i srodowisku, co o dwojakich źródłach
wariancji (zmienności) fenotypowej, genetycznym i środowiskowym. Np. srodowiskowe źródła
wariancji dzielą się na środowisko wspólne (wpływy środowiskowe, które są wspólne dla osób
wychowywanych w tej samej rodzinie i które powodują ich fenotypowe podobieństwo), oraz
specyficzne (wpływy środowiskowe, które nie są wspólne dla osób wychowywanych razem i które
przyczyniają się do różnic pomiędzy członkami rodziny).
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byly przejawami aktywności ludzkiego „ja” – centrum osoby, jej „najgłębszej
głębi”, „źródła życia i miłości” (C. Rogers), które wymyka się definicjom
i jest ujmowalne jedynie przez swe przejawy.

Te same, „naturalne” zachowania mogą  być równiez interpretowane jako
ujawnienie się zwierzęcej, prymitywnej strony człowieczeństwa, która musi
zostać ukryta lub okiełznana przez kulturę (wychowanie). Wiele spontanicz-
nych reakcji, takich jak naturalna chęć zemsty czy naturalna radość z powodu
nieszczęścia przeciwnika, podlega negatywnej ocenie moralnej. Co więcej, te
same reakcje występują  u wyższych zwierzą t. Charakterystyczne dla człowie-
ka byłoby więc wychodzenie poza nie, w imię moralnosci (wartości i norm)
czy też społecznych konwencji. Tak właśnie rozumieli naturę i kulturę ci, któ-
rzy opisywali swoje przeżycia w obozach koncentracyjnych: „to, co nazywa-
my cywilizacyjną  ogładą , politurą , nabywaną  od dzieciństwa, w tych warun-
kach przeciwludzkich bardzo łatwo odpryskiwało. Ujawniały się wtedy pew-
ne właściwości ludzkie, których nie zaobserwowaliśmy, widzą c tych samych
ludzi w innych warunkach” [Władysław Wolter, za: Kępiński 1995, s. 177].

4. W sporze o decydują cy czynnik w rozwoju człowieka wylaniaja sie dwa
przeciwstawne stanowiska: naturalizm i empiryzm (socjologizm) pedagogicz-
ny. Stanowisko naturalistyczne sprowadza się do dwóch tez: 1) właściwości
psychiczne są  człowiekowi wrodzone, dlatego 2) wpływ czynników zewnętrz-
nych (w tym wychowania) na człowieka jest niewielki [Sośnicki 1964, s. 50].
Właściwe wychowanie polega na umożliwieniu wychowankowi swobodnego
rozwoju, zachodzą cego samorzutnie w jego wnętrzu, zgodnie z „naturalny-
mi” prawami. „Rozwój” to tyle, co zmiana, spowodowana wewnętrznymi
właściwościami jednostki i zewnętrznymi, naturalnymi (spontanicznie za-
chodzą cymi) sytuacjami, ale bez zewnętrznych nacisków. Rozumienie wy-
chowania jako swobodnego rozwoju dobrze oddają  metafory źródła i ziarna.
Woda sama tryska ze źródła, bez niczyjego udziału, ziarno samo z siebie kiełku-
je. Podobnie wychowanek sam prawidłowo się rozwija, a ingerencja wycho-
wawcy jest albo całkowicie zbędna, albo ogranicza się do usuwania przeszkód.

W skrajnych wersjach naturalizmu pedagogicznego przyjmuje się, że na-
tura (wrodzoność) jest niezmienna, a wychowanie – niemożliwe. Osią tego
stanowiska jest pogląd, wyrażany zazwyczaj w radykalnej formie, iż wy-
chowanie to zadawanie dziecku „przemocy symbolicznej” niszczącej jego
dobrą naturę.

Słabe punkty stanowiska naturalistycznego dotyczą  przede wszystkim trud-
ności w uzgodnieniu twierdzeń o potędze ludzkiej natury i destrukcyjnym
wpływie środowiska (trudność ta pojawiła się już u J.J. Rousseau). Po drugie,
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pedagogiczni naturaliści nie podają zazwyczaj precyzyjnych kryteriów po-
zwalających odróżnić zachowania (cechy, postawy) wychowanka, które
świadczą o jego rozwoju, od zachowań świadczących o regresie. Po trzecie,
poetycki język i duża ilość metafor, rzekomo pełniących w tekście funkcję
opisowo-wyjaśniającą lub rozumiejącą, sprawiają wrażenie, jakoby miały
»uwieść« czytelnika i stępić jego zmysł krytyczny wobec wyartykułowa-
nych tez.

W centrum empiryzmu (socjologizmu) pedagogicznego, stanowiska opo-
zycyjnego wobec naturalizmu, znajduje się następują ca teza „człowiek rodzą c
się nie ma żadnych wrodzonych właściwości, lecz nabywa je dopiero przez
życie dzięki różnym zewnętrznym wpływom, które na niego działają ”. Glów-
ny przedstawiciel tego stanowiska, Emil Durkheim, upatrywał główne zada-
nie wychowania w „uzgodnieniu jednostki z jej środowiskiem społecznym”
[Sośnicki 1964, s. 66].

Wychowanie rozumiane jest tutaj jako specyficzna, intencjonalna i niein-
tencjonalna czynność podmiotu wychowania, to znaczy otoczenia społeczne-
go wychowanka – rodziców, nauczycieli, grupy rówieśniczej, grupy etnicz-
nej, społeczeństwa jako całości – wobec przedmiotu wychowania, czyli wy-
chowanka. Czynność wychowania można przyrównać do pracy garncarza
formują cego naczynie z bezkształtnej glinianej masy albo wysiłku rzeźbiarza,
który bryłę marmuru swoim wysiłkiem zmienia w piękny posą g. Starożytna
metafora, przypisywana św. Hieronimowi, porównywała duszę dziecka do
wody płyną cej bruzdą  zrobioną  palcem wychowawcy na piasku [zob. Jonca
2005, s. 321].

Skrajna wersja empiryzmu pedagogicznego sprowadza się do twierdzenia,
iż „urodzenie się człowieka i jego życie w pewnym środowisku już predysty-
nują  go do całkowitego przystosowania się do tego środowiska”, a on sam jest
„biernym przedmiotem urabiania przez środowisko” [Sośnicki 1964, s. 66]4.

5. W sporze o możliwości wychowania człowieka zarysowuja sie dwa głów-
ne stanowiska: optymizm i pesymizm pedagogiczny. Optymizm pedagogicz-
ny głosi, iż człowiek jest wychowywalny (wyuczalny) - wychowanie rzeczy-
wiście modyfikuje jego naturę, ingeruje w nią . „Natura” może być tu rozu-
miana dwojako: jako uposażenie jednostki (zarówno wrodzone, jak i nabyte)

4 Por. „Aby społeczeństwo mogło dobrze funkcjonować, jego członkowie muszą przyswoić sobie
charakter, który sprawiałby, że chcieliby postępować tak, jak postępować powinni jako członkowie
tego społeczeństwa lub którejś z jego poszczególnych klas. Powinni oni pragnąć tego, co mocą
obiektywnej konieczności czynić muszą. Zewnętrzną siłę zastępuje wewnętrzny przymus oraz określony
rodzaj energii ludzkiej działającej poprzez cechy charakteru” [Erich Fromm, za: Riesman 1971, s. 6].
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albo też jako istota człowieka (to w naturze ludzkiej leży plastyczność).
W pierwszym przypadku centralna teza optymizmu pedagogicznego mówi
o plastyczności natury ludzkiej, w przypadku drugim – o plastyczności wro-
dzonych lub nabytych cech. Wiele twierdzeń, niewą tpliwie przynależ ących
do korpusu tez optymizmu pedagogicznego, można czytać na oba te sposoby,
np. „it is a nature whose primarily trait is teachability” [Lester Ward, za:
Pastore 1949, s. 123].

Warto podkreślić, że w pewnym sensie każda koncepcja wychowania jest
odmianą  optymizmu pedagogicznego, wyrazem przekonania, ze wychowanie
ma sens. Natomiast poszczególne wersje optymizmu pedagogicznego mogą
się różnić co do zakresu: można być pesymistą  co do skuteczności wychowa-
nia psychopatów i pedofilów, a optymistą  w stosunku do możliwości wycho-
wania wszystkich innych.

Przykładem skrajnego optymizmu pedagogicznego jest marksistowska teo-
ria wychowania, definiują ca wychowanie jako „projektowanie osobowości”
(Antoni Makarenko): „zakładając, że natura człowieka jest wytworem na wskroś
społecznym, wytworzonym na podłożu nielicznych i niezróżnicowanych popę-
dów biologicznych (jak instynkt samozachowawczy i rozmnażanie), mark-
sizm stoi na stanowisku, że społeczne zachowania człowieka można niemal
bez reszty kształtować drogą  wychowania i doświadczenia” [Urbanek 1984,
s. 184].

Natomiast pesymizm pedagogiczny głosi, że człowieka nie można wycho-
wać – jego natura albo cechy (najczęściej wrodzone), pozostają niezmienne
pomimo oddziaływań ze strony wychowawcy. Czy istnieje skrajny pesymizm
pedagogiczny? Być może mieściłyby się tutaj stanowiska radykalnie rasistow-
skie, proklamujące bezsilność wpływu środowiska na jednostkę zdetermino-
waną swym uposażeniem wrodzonym (rasą). Najczęściej chodzi jednak o pesy-
mizm umiarkowany, ograniczony co do pewnej cechy, zachowania, postawy.
„Totalny” pesymizm oznaczałby przecież zakwestionowanie celowości i sen-
sowności podejmowania działań wychowawczych oraz „śmierć” pedagogiki.

6. Aby właściwie zrekonstruować i ocenić argumentację na rzecz wymie-
nionych stanowisk w sporze o granice wychowania, należałoby rozstrzygną ć,
jakiego typu argumentacja uprawomocnia formułowane w nich tezy. Wydaje
się, że różnorodne strategie argumentacyjne będą  poznawczo owocne, w za-
leżności od przyjętego pojęcia natury. Jeśli ujmie się ją  jako uposażenie wro-
dzone wychowanka, argumenty będą  zaczerpnięte z badań empirycznych albo
praktyki wychowawczej. Gdy zaś termin „natura” będzie oznaczał cos inne-
go, np. istotę człowieka (nature ludzka), doświadczenie traci w argumentacji
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decydują cy głos, mogą c jedynie służyć jako egzemplifikacja poglą dów filo-
zoficznych, ideologicznych lub religijnych.

Przedstawiciele każdego ze stanowisk zgadzają  się, że szczególnie intere-
sują  ich takie dane empiryczne, których interpretacja może być jednoznaczna
i przesą dzają ca na rzecz któregos ze stanowisk, niezależnie od poglą dów ba-
dacza. A jednak – mimo ogromnej ilości badań – rzadkością  były jednoznacz-
ne interpretacje ich wyników. Przykładowo, przypadki dzieci niewidomych
i głuchoniemych (Helen Keller, Ann Sullivan), które mimo zaniedbania inte-
lektualnego we wczesnych latach życia osią gnęły wysoki poziom rozwoju
umysłowego (zwłaszcza H. Keller), traktowano z jednej strony jako potwier-
dzenie faktu o dziedziczności zdolności intelektualnych, którym nawet po-
czą tkowa deprywacja nie przeszkadza w poźniejszym rozwoju (badania Le-
wisa Madisona Termana) [zob. Collins 2002, s. 70], z drugiej zaś jako dowód
na fundamentalną  rolę stymulują cego oddziaływania środowiska.

Prawdopodobne wyjaśnienie tego zjawiska leży nie po stronie badanych
faktów, ale po stronie psychiki badacza. Czymś normalnym jest selekcja da-
nych w świetle uprzednich założeń, co sprawia, że pewne wyniki zostają  od-
rzucone, jako niereprezentatywne i pozbawione poważniejszych konsekwen-
cji, podczas gdy wybiera się inne albo akcentuje tylko jeden czynnik tak, jak
gdyby był jedyny [zob. Ossowski 1967, s. 199 i 210].

Przykładem argumentacji odwołują cej się do praktyki wychowawczej lub
terapeutycznej, są  rozważania Erika Eriksona, dotyczą ce przenikania się od-
działywań czynników wrodzonych i środowiskowych. Wedle Eriksona od-
różnianie wpływów„natury” i „kultury” jest w praktyce niemożliwe: „pro-
blem, czy zmiana patologiczna mózgu mogłaby wpływać na temperament
chłopca, który byłby bardziej niecierpliwy i nerwowy, czy też jego nerwo-
wość (którą  dzielił z krewnymi i na którą  był przez nich narażony) mogłaby
zaostrzyć zmiany patologiczne w stopniu większym niż u innego chłopca
przebywają cego wśród innych ludzi – to jedno z wielu znaczą cych pytań, na
które nie ma odpowiedzi” [Erikson 2000, s. 37].

Stwierdzają c, że wzrastanie człowieka w społeczności powoduje, że każ-
dy jej członek – w sposób świadomy i nieuświadomiony – jest obarczony
wspólną  tradycją  (kulturą ), ale i głęboko uśpionymi fobiami, Erikson znowu
sięgną ł do przykładu: mały Żyd z nowojorskiego Main Street miałby nosić
w sobie lęki swych przodków z getta w dalekowschodniej Rosji [tamże, s. 38]).
Podobne intuicje miał Janusz Korczak [1958, s. 68]: „Są  rzadkie dzieci, które
liczą  nie własnych przeżytych lat dziesięć. One niosą  tarę wielu pokoleń, w ich
zwojach mózgowych krwawi się nagromadzona udręka wielu zbolałych
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stuleci, i pod wpływem nieznacznego bodźca wyładowuje się ukryta w poten-
cji siła bólu, żalu, gniewu, buntu (…) To nie dziecko płacze, to stulecia płaczą ,
to ból i tęsknota zawodzą , nie, że w ką cie stało, a że je gnębiono, gnano, po-
niewierano, wyklęto”.

Choć przytoczone cytaty są plastyczne, to argumentum ab exemplo nie jest
mocnym uzasadnieniem tezy. Wydaje się, że ta argumentacja jest dość powszech-
na w sporze o granice wychowania, gdzie sugestywne przykłady – interpreto-
wane w zależności od tego, za jaką  tezą  mają  przemawiać – zastępują  cią gi
rozumowań.

Szczególnym przypadkiem takiej strategii uzasadniania bylo powolywa-
nie sie na świadectwa o „dzikich dzieciach”, które wzrastały bez kontaktu
z ludzką  kulturą , niekiedy wychowywane przez zwierzęta5. Dzieci te przed-
stawiano jako niezdolne do prowadzenia „w pełni ludzkiego” życia, skoncen-
trowane jedynie na zaspokajaniu podstawowych potrzeb fizjologicznych i nie-
zdolne do posługiwania się językiem. XIX-wieczny przypadek „dzikiego chlop-
ca”, nazwanego Victorem z Aveyron, który zostal schwytany w lesie, przewie-
ziony do Instytutu Gluchoniemych w Paryzu, oddany w rece specjalistów,
a mimo to do samej smierci (w wieku lat czterdziestu) nauczyl sie tylko trzech
slów, traktowano jako argument za tym, że człowiek nie może żyć bez kultury.
Tym niemniej warto zauważyć, że dopuszczalne są  różne interpretacje tego
casusu. Byłby on argumentem za tym, że istnieją  w rozwoju człowieka etapy
krytyczne, po przekroczeniu których nie jest możliwe zaktualizowanie takich
typowo ludzkich umiejętności, jak posługiwanie się językiem. Albo też mógł-
by ilustrować tezę, że człowiek może rozwijać się prawidłowo jedynie wśród
innych ludzi, w określonym kontekście społecznym.

5 Wśród odnotowanych przypadków „dzikich dzieci” znalazł sie średniowieczny casus chłopca
wychowanego przez wilcze stado (Hesja 1344 r.) i historia dwóch „dzikich” dziewczynek hinduskich
(1920 r.).
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Imelda Chłodna

Klasyczna wizja kultury a społeczne
i edukacyjne funkcje filozofii

Słowa kluczowe: kultura (culture), cywilizacja (civilization),edukacja (education), filozofia
klasyczna (classical philosophy), paideia (paideia), błąd antropologiczny
(anthropological mistake), Allan Bloom

1. Kulturowy i cywilizacyjny wymiar edukacji

Przyjęcie określonego rozumienia kultury znajduje się w punkcie wyjścia
do analizy edukacji i roli, którą powinna pełnić w niej filozofia.

Świat kultury wytwarzany przez człowieka jest – obok świata przyrody –
jego środowiskiem naturalnym. Obecnie wyrażenie „kultura” funkcjonuje
w różnych znaczeniach: socjologicznym, psychologicznym, historycznym. We-
dle filozofii klasycznej kultura jest rzeczywistością tworzoną przez człowieka
na drodze jego osobowych przeżyć i działań, zarówno jednostkowych, jak
i społecznych. Podstawowym ludzkim działaniem jest poznanie, stąd źródło-
wym rozumieniem kultury jest właśnie moment poznawczy, w którym ludzie
niejako „intelektualizują” zastaną naturę1.

Coraz dokładniejsze ujmowanie treści, jakie odczytujemy z otaczającej
nas rzeczywistości, ich rozumienie, daje nam możliwość coraz lepszego i pre-
cyzyjniejszego operowania nimi i wykorzystywania ich do potrzeb ludzkiego
poznania, postępowania i ludzkiej twórczości. Owa twórcza i wolna interiory-
zacja dóbr kultury dokonuje się właśnie w procesie edukacji. Odbywa się ona

1 Zob. M. A. Krąpiec, Kultura, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka,
t. VI, Lublin 2005, s. 136.
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w społeczności ludzkiej w ramach określonej cywilizacji. To kultura i cywiliza-
cja wyróżniają ludzką edukację. Kultura otwiera perspektywę ludzkiego rozwo-
ju ze względu na prawdę (wiedza), dobro (moralność), piękno (twórczość), świę-
tość (religia). Cywilizacja zaś umożliwia edukację w ramach społeczności zor-
ganizowanej, szerszej niż rodzina i dłuższej niż aktualnie żyjące pokolenie2.

Edukacja posiada uniwersalny wymiar we wszystkich dziedzinach kultury:
w theoria – obejmującej naukę, praxis – zawierającej etykę, ekonomikę i politykę,
poiesis – dotyczącej rzemiosła, sztuk pięknych i techniki oraz religio – obejmującej
wiarę. W każdej z tych dziedzin o znajomości przedmiotu decyduje edukacja.

Geneza łacińskiego terminu „edukacja” tkwi w starożytnej kulturze grec-
kiej. Stamtąd też wywodzi się pojęcie „pedagogia”, dotyczące czynności zwią-
zanych z formowaniem fizycznym, umysłowym i moralnym dziecka. Edukacja
(łac. educatio; od educare – karmić, hodować, opiekować się; także od educere
– wyprowadzić, wydobyć, podnosić, wychować; lub od edocere – gruntownie
nauczać, wyuczać) jest ogółem zabiegów zmierzających do przekształcenia czło-
wieka, wyprowadzenia go ze stanu natury do stanu dojrzałego człowieczeń-
stwa. Jest to pomoc udzielana rozwijającej się osobie, mająca na celu zaktuali-
zowanie jej zdolności życiowych (fizycznych, intelektualnych, estetycznych,
moralnych i religijnych) w kierunku pełnej dojrzałości, ukazanej w ideale wy-
chowawczym3. Symbolem miejsca edukacji w kulturze jest szkoła.

Podobnie kultura jest usytuowana pomiędzy biegunami natury i człowie-
ka. Owo rozumienie było w dużym stopniu kontynuacją tego, co starożytni
Grecy nazywali paidéia, którą pojmowali jako wszechstronna „uprawa”, ra-
cjonalne wychowanie człowieka, w aspekcie indywidualnym i społecznym4.
W związku z tym szkoła w cywilizacji grecko-łacińskiej, w porównaniu z in-
nymi cywilizacjami, posiadała coś wyjątkowego – brała pod uwagę nie tylko
względy religijne czy państwowe, lecz przede wszystkim samego człowieka.
Takie spojrzenie na rolę szkoły było czymś nowym i trwało do XVIII stulecia.
Szkoła grecka miała na uwadze wykształcenie nie tylko urzędnika, kapłana
czy żołnierza, ale „człowieka wolnego” – pod takim pojęciem kryło się grec-
kie rozumienie człowieczeństwa, do którego prowadzić miała paidéia5.

2 Zob. P. Jaroszyński, Edukacja na rozdrożu cywilizacji, w: Filozofia i edukacja, praca zbiorowa,
Lublin 2005, s. 13n.

3 J. Wilk, Edukacja, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. III,
Lublin 2002, s. 14.

4 M. A. Krąpiec, Kultura, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, dz. cyt., s. 132.
5 Zob. W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek,

Warszawa 2001.
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do deformacji obrazu świata i człowieka. Na przykład słowo „sacrum”
(zamiast „Bóg”) oznacza rzeczywistość bliżej nieokreśloną. Dzielimy rzeczy-
wistość na dobrą i złą stosując je zamiennie w sztuce, kulturze, religii czy
teologii. Sacrum nie jest osobą, nie jest bytem. To jakaś nieokreślona zasada
czy nieokreślone zjawisko. Podobnie słowo „embrion” przeniesione z języka
biologii do etyki czy antropologii przysłania prawdę o poczętym człowieku,
redukując jego rozumienie do bliżej nieokreślonej komórki organicznej. U pod-
staw tych wyrażeń kryje się określony obraz świata i człowieka.

Z perspektywy historii filozofii, teologii czy nauki można dostrzec, jakie
skutki pociągało za sobą nieumiejętne i bezkrytyczne korzystanie z narzędzi
nauk przyrodniczo-matematycznych w filozofii i teologii, czy także na od-
wrót – z filozoficznych i teologicznych w naukach przyrodniczych. Dlatego,
nie bez znaczenia jest fakt z jakiej filozofii korzysta przyrodnik, humanista
czy teolog, a więc jakim obrazem świata się posługuje. Kim dla niego jest
człowiek, czym jest świat i czym są poszczególne rzeczy13. Dlatego tak duże
znaczenie ma w tym względzie odpowiednia edukacja.

Wraz z nadejściem epoki nowożytnej rozpoczęły się nieustające reformy
nauczania i wychowania według apriorycznych idei. W czasach nowożytnych
nastąpił przełom cywilizacyjny, który polegał na tym, że nauka podporządko-
wana została wyłącznie celom utylitarnym. Początki tego przełomu odnaleźć
można już w średniowieczu (Roger Bacon, 1214–1294), ale swój pełny wyraz
znalazł on w filozofii Franciszka Bacona (1561–1626). Wiedza czysto teore-
tyczna, kontemplacyjna została zdeprecjonowana jako niepotrzebna i bezuży-
teczna. Pojawił się nowy motyw wiedzy traktowanej jako potęga, która po-
zwala na panowanie nad światem, a nawet nad całym kosmosem.

Jeśli cel nauki jest utylitarny, to nauka staje się de facto technologią, nato-
miast filozofia – ideologią. Utylitarna koncepcja nauki dostarcza sposobów
na skuteczne opanowywanie człowieka w jego życiu indywidualnym i zbioro-
wym. Paradygmatem zagrożeń dla człowieka w pierwszym wypadku jest in-
żynieria genetyczna, w drugim – inżynieria społeczna. Za pomocą szeregu
nauk szczegółowych takich jak biologia, medycyna, psychologia, socjologia,
statystyka, realizowane są jak najskuteczniej i w jak największej skali (często
poza wiedzą i zgodą ludzi) – określone projekty polityczne.

Owa utylitarna koncepcja nauki zawiera „błąd antropologiczny”. Człowiek
traktowany jest tu jako środek-narzędzie; taka koncepcja nauki zamknięta jest
na człowieka-podmiot, człowieka-cel. Nauka nastawiona utylitarnie depre-
cjonuje podmiotowo-kontemplacyjny wymiar ludzkiego życia.

13 Tamże, s. 42.
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3. Integralny rozwój człowieczeństwa właściwym
zadaniem kultury i edukacji – na kanwie rozważań
Allana Blooma

W obliczu coraz wyraźniejszej zmiany koncepcji nauczania i wychowania
w kierunku utylitarnym, a także w kierunku pedagogiki tzw. otwartej14 – zorien-
towanej na tzw. wartości uniwersalne, wyjątkowego znaczenia nabiera wymóg
pielęgnowania i rozwoju kultury klasycznej – w tradycji klasycznej bowiem
edukacja podporządkowana była przede wszystkim rozwojowi osobowemu czło-
wieka. Stąd, na poziomie edukacji średniej akcent położony był na tzw. sztuki
wyzwolone (artes liberales – gramatykę, retorykę, dialektykę, muzykę, arytme-
tykę, geometrię i astronomię), natomiast na poziomie edukacji wyższej – na
filozofię i teologię.

Zwolennikiem powrotu do zalet kształcenia w dziedzinie sztuk wyzwolo-
nych był amerykański filozof polityki – Allan Bloom (1930-1992). Autor ten
w swych rozważaniach zwracał uwagę na istotną rolę filozofii, której wpływ na
amerykańską edukację zaznaczył się niejednokrotnie. W książce zatytułowanej
Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demo-
krację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów15 postawił tezę, iż społeczny i po-
lityczny kryzys Ameryki drugiej połowy XX w. jest w swej istocie kryzysem
intelektualnym, doprowadził do niego obowiązujący w Stanach Zjednoczonych
system edukacji – zwłaszcza na poziomie szkolnictwa wyższego, zaś system
edukacji opiera się na fałszywych przesłankach filozoficznych16. Za cel swych
analiz postawił sobie opis i zbadanie przyczyn choroby współczesnego społe-
czeństwa amerykańskiego, polegającej na jego niezdolności do wprowadzenia
młodych ludzi w świat najcenniejszych wartości zachodniej kultury. Bloom

14 Chodzi tu o rodzaj otwartości, która prowadzi do promowania wolności pojętej negatywnie –
jako wolność od jakichkolwiek ograniczeń, pozbawia człowieka aspiracji intelektualnych, sankcjonu-
je sposób życia polegający na schlebianiu bieżącym gustom i modom, każe „płynąć z prądem”, dosto-
sować się do teraźniejszości. Wskutek tego, pod pozorem równości i tolerancji wyrugowane zostaje
dążenie do doskonałości, integralnego rozwoju, stwarzanie warunków zdobywania rzetelnej nauki.

15 A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokra-
cję i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. Tomasz Bieroń, Wyd. Zysk i S–ka, Poznań 1997;
(The Closing of the America Mind. How Higher Education has Failed Democracy and Impoverished
the Souls of Today’s Students, 1987).

16 „O uniwersytetach myśli się dzisiaj bardzo niewiele, a ci, którzy myślą, jednoznacznie nie po-
pierają tradycyjnej roli uniwersytetu. Aby się dowiedzieć, dlaczego popadliśmy w tak ciężkie tarapa-
ty, musimy uznać fakt, że podstawy uniwersytetu stały się niezwykle wątpliwe dla ludzi obdarzonych
najwyższą inteligencją. (…) Istota tych przemian nie jest społeczna, polityczna, psychologiczna czy
ekonomiczna, lecz filozoficzna”. A. Bloom, Umysł zamknięty..., dz. cyt., s. 372.
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postawił pytanie, dlaczego obecnemu pokoleniu amerykańskiej młodzieży tak
trudno przekazać jest takie wartości, jak: wyrobiony indywidualny charakter,
godność, cnota, prawda naukowa, piękno i doskonałość sztuki, duch przygody
i odkrywczości, radość przestawania z dorobkiem przeszłości, życie rodzinne
z dopełniającymi się rolami kobiety i mężczyzny. Przestrzegał przed rozpo-
wszechniającym się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie –
stylem edukacji oraz sposobem na życie, które coraz bardziej uniemożliwiają
młodzieży szlachetne, inteligentne i rozumne podejmowanie wielkich wyzwań
życia ludzkiego, takich jak miłość, rodzina, poszukiwanie prawdy.

Wśród głównych powodów takiego stanu rzeczy Bloom akcentował przede
wszystkim relatywizm kulturowy i dogmatyczny sceptycyzm, głoszący względ-
ność wszelkiej prawdy. Jak twierdził, poszukiwanie prawdy zostało praktycz-
nie przekreślone przez stwierdzenie, że nie ma prawdy absolutnej. Relaty-
wizm wykorzenił więc prawdziwy cel edukacji, jakim jest poszukiwanie wła-
ściwych zasad godziwego życia. Szlachetność człowieka nie polega już na
pogoni za dobrym życiem ani na odkryciu takiego modelu życia, lecz na two-
rzeniu własnego „stylu życia”, tych zaś jest tak wiele, jak wielu jest ludzi i nie
są one porównywalne. Wniosek Blooma jest następujący: współczesna edu-
kacja amerykańska nie wymaga przyjęcia żadnego niekwestionowalnego ze-
społu przekonań, uchodzących za naturalne dla wszystkich ludzi, ani wyrze-
czenia się innych poglądów. Wręcz przeciwnie, jest otwarta na wszelkie typy
ludzkie, na wszelkie style życia, na wszelkie ideologie.

Identyczna z przyczyną rozkładu edukacji liberalnej (autor słowa liberal-
ny używa w sensie artes liberales) jest, według Blooma, przyczyna rozkładu
tradycyjnej roli rodziny jako przekaziciela tradycji. Nie wierzy się dziś w mą -
drość dawnych myślicieli, książki stały się „kulturą”, a zatem czymś nudnym.
Tradycja natomiast ginie w zalewie informacji.

Jak twierdził Bloom, wrażenie, że ludność Ameryki jest teraz lepiej wy-
kształcona, jest tylko pozorne, opiera się bowiem na dwuznaczności słowa wy-
kształcenie, czy też na zatarciu rozróżnienia pomiędzy studiami technicznymi,
charakteryzującymi się wąską wiedzą i dezaktualizującą się literaturą przed-
miotu a studiami liberalnymi (w znaczeniu artes liberales), rozwijającymi kul-
turę ogólną, czerpiącymi swą wiedzę ze źródeł tradycyjnych, klasycznych.

Faworyzowany obecnie nowy program nauczania stawia sobie za cel
„otwieranie” młodzieży, polegające na wpajaniu jej uszanowania innych spo-
sobów życia, co najłatwiej osiąga się wówczas, gdy uczniom obojętna jest
prawdziwa treść owych sposobów. Przykładem takiego postępowania jest
wymóg, aby amerykańscy studenci zapisali się na przynajmniej jeden kurs
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poświęcony jakiejś niezachodniej kulturze. Kursy takie mają za zadanie wy-
musić na studentach stwierdzenie faktu, że istnieją inne światopoglądy, a świa-
topogląd zachodni nie jest od nich lepszy.

Według Blooma, współczesna kultura Stanów Zjednoczonych i Europy
Zachodniej, ogołocona z dziedzictwa starożytnej filozofii (Sokratesa, Plato-
na, Arystotelesa), literatury i sztuki, a także usuwająca na dalszy plan religię,
rodzi w ludziach egocentryzm, zatarcie różnicy między dobrem a złem, osa-
motnienie i duchową pustkę, potęgowaną i obrazowaną rozkładem rodziny
i przyjaznych związków międzyludzkich.

Rozwiązanie, jakie proponował Allan Bloom, to powrót do uznanych dzieł
dawnych myślicieli, tzw. „Wielkich Ksiąg”, i odszukanie w nich zagubionych
zasad i wartości. Księgi i dyskusje nad nimi podają paradygmat fundamental-
nych pytań, a zatem refleksji nad tym, kim jest człowiek17 – dzisiaj uznanej za
kompletnie bezużyteczną. Ponadto – wobec braku wzorów człowieka godne-
go w życiu codziennym – metoda owa może uzupełnić tę lukę. Jednocześnie
Bloom przyznawał, że książka nie powinna zastąpić całej edukacji, ma ona
jednak nauczyć autonomii myślenia w życiu pozauczelnianym, oderwania się
od demokratycznej opinii ogółu oraz umiłowania dla prawdy.

Bloom postulował model kształcenia zorientowanego na zapoznanie ucznia
z niewielką chociaż liczbą wizji człowieka wykształconego oraz rozróżnienie
przynajmniej na to, co głębokie i płytkie, jeśli dylematy dobro – zło, prawda –
fałsz zostały już zniesione. Obstawał przy traktowaniu człowieka w sposób
kompletny i dlatego całościowo podchodził do jego rozwoju. Jak pisał: „Bez
rozpoznania istotnych, ogólnoludzkich pytań poważna edukacja liberalna nie
jest możliwa”18.

Jak zatem wynika z powyższych rozważań faktem jest, że zarówno w Sta-
nach Zjednoczonych, jak i w Europie istnieje potrzeba ponownego odkrycia
i zasymilowania w programach szkolnych klasycznej pedagogiki i powrotu
do źródeł cywilizacji łacińskiej. Na ich gruncie realizowane są bowiem pod-
stawowe cele wychowawcze prowadzące do UNIVERSITAS – a więc szero-
kiego kształcenia19. Są nimi: mądrość, wiedza, roztropność życiowa, silny i mo-
ralny charakter, sprawność fizyczna, a także patriotyzm i żarliwa wiara w Boga.
Pełny ich rozwój zapewnić może jedynie filozofia, dająca całościowe widze-
nie rzeczywistości, pozwalająca zrozumieć człowieka i charakter jego poczy-

17 Ten sam problem porusza M. Oakeshott, The Voice of Liberal Learning, Nev Heaven & London 1989.
18 A. Bloom, Umysł zamknięty..., dz. cyt., s. 409.
19 Zob. P. Dancak, Myśl Jana Pawła II w kontekście paidei, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”

2007, nr 11, s. 73-90.

p3.p65 08-07-15, 23:05248



249I. Chłodna – Klasyczna wizja kultury a społeczne i edukacyjne funkcje filozofii

nań kulturowych. Wraz z nadejściem epoki nowożytnej post–nominalistycz-
nej rozpoczęły się nieustające reformy nauczania i wychowania według aprio-
rycznych idei, mających „uszczęśliwić” człowieka20. Rezultatem tych reform
jest upadek kultury humanistycznej, stanowiącej podstawę osobowego roz-
woju. Prawo człowieka do edukacji nie może zostać zniweczone przez wol-
ność bez granic czy jego ideologizację. Aby ustrzec się przed nimi, musimy
wciąż odwoływać się do realistycznej filozofii, będącej gwarantem respekto-
wania naturalnej potrzeby właściwie pojętego doskonalenia ludzkiej osoby –
jego rozumności i wolności.

20 Zob. M. A. Krąpiec, Poznawanie prawdy i nauka, w: Sens kultury chrześcijańskiej, Lublin 2004,
s. 34–35.
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Zlatica Plašienková

Morálny rozmer osobnosti a jej hodnotové orientácie
(z tvorby J. Cígera a V. Brožíka)

Kľúčové slová: normalita a mravná normativita, princíp etickej účelnosti, princíp aplikačnej
relativity, hodnotová orientácia

Problematika morálneho rozmeru osobnosti človeka v dobe, ktorá kla
die čoraz väčší tlak na hodnotové orientácie, ich zdôvodnenie, ak
ceptovanie a či odmietanie, patrí v rámci súčasného – pomerne

širokého spektra etických a axiologických diskusií – k tým, ktoré vyžadujú nano-
vo premyslieť, ba niekedy aj reformulovať tradičné interpretačné filozofické výcho-
diská. Netreba zvlášť zdôrazňovať, že si to vyžaduje nielen charakter meniaceho
sa sveta, ale aj dynamika samotných hodnotových stanovísk a ich identifikačných
rámcov. Môžeme preto konštatovať, že diferencovanosť našich hodnotových
orientácií a hodnotení, rôznych hodnotiacich modelov, hodnotových postojov, hod-
notových súdov, ako aj chápanie celého hodnototvorného procesu, do ktorého je
človek aktívne zapojený, sú životne dôležité a predstavujú možno jeden z hlavných
problémov nášho života.1 Je to problém viarozmerný, pretože súvisí nielen s naším
poznaním a našou schopnosťou reflektovať svet, ale aj s naším prežívaním, našimi
pocitmi, vierami, predsudkami, túžbami, nádejami, teda s celým komplexom psy-
chologických, sociálnych i kultúrnych stránok (vrátane náboženských, etických,
estetických), ktoré sa týkajú nášho ľudského bytia.

1 V tejto súvislosti zároveň platí: „Hodnototvorný proces je procesom aktívneho hľadania,
objavovania, akceptácie a identifikácie. (Žilínek, M.: Mravná kreativizácia osobnosti a kvalita života.
In: Petrucijová, J.-Feber, J. (eds.): Člověk-Dějiny-Hodnoty III. jako filozofický, socio-kultúrní,
politický, historický a pedagogický fenomén. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference
uspořádané ve dnech 25.-26. září 2006 katedrou společenských věd PF OU v Ostravě a katedrou
společenských věd VŠB –TUO. Ostrava, Repronis 2007, s. 251).
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Hodnotové orientácie majú svoj subjektívny, intersubjektívny alebo tiež ob-
jektívny aspekt, ako aj svoju absolútnu a relatívnu stránku. Okrem toho najdôležitejšie
je, že naše hodnotové orientácie a na ne sa viažuce hodnoty nejestvujú akosi osobit-
ne, každá zvlášť, sama osebe, bez súvisu s inými, ale že tvoria určitý celok, pričom
treba podotknúť, že ide vždy o dynamický a mnohotvárne diferencovaný celok.2

Zámerom tohto príspevku je poukázať na relevantnú potrebu permanent-
nej reflexie problematiky morálneho rozmeru osobnosti a jej hodnotových
orientácií, ako aj na významné podnety, ktoré v tomto smere zaznamenávame
v myšlienkovom odkaze dvoch predstaviteľov slovenskej filozofie: Juraja
Cígera (1914 – 2005)3 a Vladimíra Brožíka (*1930).4

2 Len tak na okraj môžeme pripomenúť, že aj z hľadiska súčasných globalizačných procesov (najmä
z aspektu dnešnej ekologickej krízy) je táto hodnotová prepojenosť osobitne zreteľná a upozorňuje
nás na vzájomnú prepojenosť jednotlivých hodnôt, a na to, že ohrozenie, resp. zničenie jednej hodnoty
sa môže negatívne prejaviť na kolapse celého systému a môže vážne narušiť perspektívu ďalšieho
vývojového procesu budúcnosti nášho sveta.

3 Prof. PhDr. MUDr. Juraj Cíger, DrSc. bol vysokoškolský pedagóg, filozof, lekár a psychiater v jednej
osobe, ktorý dlhé roky pôsobil aj na Univerzite Komenského v Bratislave. J. Cíger je svojím spôsobom
nezaraditeľná osobnosť slovenskej filozofie. Nazdávam sa, že táto nezaraditeľnosť sa týka špecifickosti jeho
tvorby, ktorá sa svojsky a netypicky vynímala paradoxne práve na pozadí spoločenského kontextu prevládajúcej
marxistickej filozofie na Slovensku. Hoci sám J. Cíger do tohto prúdu prevládajúceho myslenia v druhej
polovici 20. storočia patril, nebol pre mnohých jeho predstaviteľov (zvlášť pre tých, ktorí kládli dôraz na
ideologickú, a nie na filozofickú stránku) akceptovateľný. Mnohí súčasníci mu akosi nerozumeli (či nechceli
rozumieť?), nečítali jeho práce, ba tiež celkom ignorovali špecifický pojmovo-kategoriálny aparát, ktorý
používal. Nebolo to spôsobené iba tým, že odborno-profesionálny záber J. Cígera presahoval oblasť filozofie
a siahal aj do medicíny, psychológie a psychiatrie, ale zrejme aj tým, že v pozadí jeho uvažovania bol vždy
prítomný enigmatický Descartes. Na margo uvedeného možno pripomenúť, že hoci štúdia s rovnomenným
názvom bola publikovaná v prvom čísle čas. Filozofia ešte v roku 1967 (Cíger, J.: Enigmatický Descartes. In:
Filozofia, r. 22, č. 1, 1967, s. 41 – 59), Cígerov karteziologický rukopis vyšiel až po vyše 30-tich rokoch pod
názvom Enigmatický Descartes. O princípoch univerzálnej vedy. Martin, Matica slovenská 1999).

4 Činnosť profesora V. Brožíka, teda jeho pedagogické pôsobenie, ale tiež bezprostredná filozofická
tvorba sa na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského viaže najmä na obdobie 70-
tych rokov. Tieto boli z hľadiska rozpracovania jeho axiologickej problematiky určujúce. Dalo by sa
konštatovať, že v tomto časovom rozpätí boli zapustené hlavné korene Brožíkovej filozofie hodnôt. Jej
zdroj už síce zaznamenávame na prelome 60-tych a 70-tych rokov v jeho práci Hodnoty, normy a projekty
sveta (pozri: V. Brožík: Hodnoty, normy a projekty sveta. Bratislava 1969), ale jej konkrétne a do istej
miery zúžené formulovanie v podobe axiologickej teórie predsa len môžeme situovať do 70-tych rokov
s ohľadom na kontextové efekty, ktoré motivovali jej ďalšie vývojové smerovanie. Treba podotknúť, že
axiologická problematika sa na Slovensku v danom období ešte iba dostávala do centra sústredenejšej
filozofickej pozornosti, pričom napríklad mnohé axiologické koncepcie západnej filozofie neboli dostatočne
reflektované. Avšak aj vďaka tomu, že najmä v sovietskej filozofickej produkcii sa „presadila“ axiologická
problematika ako plne legitímna súčasť filozoficko-estetickej tvorby, bolo možné ju rozvíjať aj v našich
slovenských podmienkach. V roku 1979 sa axiologická problematika stala dokonca témou samostatnej
konferencie organizovanou SFS pri SAV a ČFS pri ČSAV pod názvom Hodnoty, hodnotenie a poznávanie.
Texty najvýznamnejších príspevkov uverejnil napr. časopis Filozofia, roč. 35, 1980, č.1., vrátane Brožíkovho
článku Vzájomný vzťah hodnôt a významov (s. 25 – 30).
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Z hľadiska filozofického myslenia na Slovensku v 20. storočí patrí týmto
filozofom nezastupiteľné miesto a mnohé ich názory môžu poslúžiť ako inšpi-
račná východisková báza pre ďalšie rozvíjanie eticko-axiologických úvah vo
vzťahu k modernému človeku a dnešnému svetu.5 Priam nadčasovo totiž platí:
„Kľúčom k pochopeniu filozofie každého človeka je jeho osobnosť a jeho
doba.“6 Dnes, takpovediac v ére po(st)metafyzického myslenia, sa ponúkajú

5 Skúmanie odkazu týchto mysliteľov sa realizuje v rámci grantovej úlohy, ktorá je špeciálne venovaná
skúmaniu dejín „akademickej” (školskej) filozofie rozvíjanej na Katedre filozofie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského, a to od jej vzniku až po súčasnosť s dôrazom na dielo I. Hrušovského, S. Štura,
J. Kocku, V. Brožíka, M. Ziga, J. Cígera, N. O. Losského, J. Kánskeho a ďalších. Prínos niektorých týchto
osobností sprostredkovali viaceré samostatné štúdie E. Lalíkovej (pozri: Lalíková, E.: Hrozba sebazničenia
ľudstva v dielach vybraných slovenských autorov. In: Andreanský, E. (ed.): Filozofia v kontexte
globalizujúceho sa sveta. Zb. príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom
centre SAV v Smoleniciach 7. – 9. novembra 2005, Bratislava, Iris 2006, s. 247 – 251; Lalíková. E.: Ján
Kocka a dejiny slovenskej filozofie. In: Plašienková, Z.- Lalíková, E. (eds.): Pohľady do slovenskej filozofie
20. storočia. Bratislava, ALL ACTA 2005, s. 131 – 139) a tiež v spoluautorstve s autorkou tohto príspevku
(pozri: Lalíková, E. - Plašienková, Z.: Človek a jeho sebarealizácia na pozadí fenoménov života a smrti
v myslení slovenských filozofov S. Štúra a I. Hrušovského. In: Nezník, P. (ed.): Medzi modernou
a posmodernou I. Košice 2005, s. 387 – 395). Taktiež možno spomenúť štúdiu L. Bohunickej, venovanú
reflexii etickej tvorby J. Kánskeho (Bohunická, L.: Tematický okruh problémov reflektovaných v etike na
KF v 60-tych rokoch 20. storočia. In: Plašienková, Z.- Lalíková, E. (eds.): Pohľady do slovenskej filozofie
20. storočia. Bratislava, ALL ACTA 2005, s. 121 – 130) a štúdiu K. Korenej, ktorá približuje význam
tvorby M. Ziga (Korená, K.: Zigov príspevok ku skúmaniu neoracionalistickej filozofie vedy. In: Plašienková,
Z.- Lalíková, E. (eds.): Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia. Bratislava, ALL ACTA 2005, s. 37 – 42).
Treba však pripomenúť, že výskum orientujúci sa na analýzu dejinno-filozofickej a etickej slovenskej
domácej tvorby neprebieha len na našom pracovisku; výskumné aktivity prebiehajú aj na iných vedecko-
pedagogických inštitúciách, z ktorých možno spomenúť najmä Inštitút filozofie a etiky FF PU v Prešove.
Niektoré jeho výsledky prináša publikácia Gluchman, V. a kolektív: Kontexty a podoby morálky nedávnej
minulosti. (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storočia). Prešov, AFPUP
2007. Oprávnene dnes môžeme preto konštatovať, že „návraty“ k pôvodným dobových textom slovenských
i českých autorov 19. a 20. storočia často dominujú – ako konštatuje P. Jemelka – aj v súčasných diskusiách
o morálke (Jemelka, P.: Diskutujeme o morálce dneška. In: Andreánský, E. (ed.): Filozofia v kontexte
globalizujúceho sa sveta. Zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného
v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7. – 9. novembra 2005. Bratislava, Iris 2006, s. 191 – 198).
Výraznú tendenciu skúmania „vlastných filozofických koreňov a problémov“ tradične zaznamenávame aj
u viacerých súčasných poľských autorov, napríklad B. Szotekovej (Szotek, B.: On analytical philosophy in
Poland. In: Andreánský, E. (ed.): Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. Zborník príspevkov z 3.
slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7. – 9. novembra
2005. Bratislava, Iris 2006, s. 426 – 432), M. Rembierza (Rembierz, M.: Religia – polityka – filozofia.
O odróżnianu „tego, co boskie“ i „tego, co cesarskie“ w refleksji filozoficznej i społecznej Stefana
Swieżawskiego. In: Polityka a religia. Lublin 2007, s. 125 –141), ale najvýraznejšie je zastúpená v prácach
Cz. Glombika, ktorého tvorbu priblížila na Slovensku aj obsiahla recenzia V. Leška (pozri: Jubilujúci Cziesław
Głombik. In: Filozofia, roč. 62, č. 4, 2007, s. 348 – 352).

6 Nezník, P.: Takzvané dobro. Leibniz ako filozof kultúry, vedy a krízy európskeho ľudstva. In:
Andreánský, E. (ed.): Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. Zborník príspevkov z 3.
slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7. – 9.
novembra 2005. Bratislava, Iris 2006, s. 232.
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viaceré možnosti interpretácie morálnej stránky človeka (resp. jeho prirodze-
nosti), a to najmä v súvislosti so zmenenou situáciou filozofie po radikálnej
problematizácii tradičných východísk etiky, kedy sa do popredia dostáva – okrem
iného – tiež tematizácia otázok plurality a relativity etík (a s nimi spojených
morálok) na jednej strane a ich všeobecnej, univerzálnej záväznosti na strane
druhej. Na exponovanie (nielen) týchto problémových okruhov poukazuje ro-
vnako J. Habermas7, ako napríklad aj známy americký intelektuál F. Fukuy-
ama, keď sa zamýšľa aj nad súvislosťami interpretovania morálnych štandar-
dov a ľudskej prirodzenosti. To, že sa otázka o ľudskej prirodzenosti dostala
do spojenia s mylným presvedčením o tom, že kultúrne pravidlá sú iba so-
ciálne konštruované a že nejestvujú nijaké univerzálne štandardy morálky8,
má však ďalekosiahle dôsledky.9

Hlavný výskumný diapazón tak môže dnes zahŕňať aj znovunastolenie otázky
morálneho statusu ľudského života a jeho hodnotovej orientácie a v tomto zmy-
sle aj chápanie normality a mravnej normativity človeka v súvislosti s otázkou
pýtania sa na spôsob jeho dobrého či správneho života z perspektívy jeho hod-
notovej orientácie. Relevantnosť pátrania po koncepcii správneho života možno
zdôvodniť prinajmenšom dvomi argumentami. Po prvé, človek (napriek svojím
mnohým obmedzeniam) sa nikdy neprestane pýtať, aký zmysel má jeho život
a čo si s ním má počať. A po druhé, súčasný vedecký výskum v oblasti genetiky
a možnosti manipulácie s genetickou výbavou jedinca ohrozujú tradičné filozo-
fické chápanie toho, kto je človek10 a nastoľujú potrebu explicitne formulovať
spomenuté otázky normality a mravnej normativity človeka.

7 Habermas, J.: Budoucnost lidské přirozenosti. Na ceste k liberální eugenice? Praha, FÚ AV ČR
2003.

8 Fukuyama, F.: Veľký rozvrat: Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku.
Bratislava, Agora. 2005, s. 178 – 180.

9 Problematika chápania ľudskej prirodzenosti sa stala aktuálnou najmä v súvislosti s dnešnými
otázkami bioetiky (pozri: Smolková, E.: Bioetika. Otázky, problémy, súvislosti. Bratislava, Infopress
2006) a s problematikou ekologickej zodpovednosti, ktorá vystupuje ako vážny filozoficko-etický
problém (pozri: Androvičová, Z.: Ekologická zodpovednosť ako filozoficko-etický problém. Vybrané
aspekty. Zvolen, TU 2006). Rovnako relevantné sa ukázali interpretácie človeka a jeho ľudskej
prirodzenosti na pozadí chápania otázok rôznorodosti a jednoty živých systémov vôbec (pozri:
Kontańczak, S.: Bioróżnorodność a biojedność. In: Problemy XXI wieku: prawo ochrony środowiska,
edukacja środowiskowa i agrobiznes. (red. J. W. Czartoszewski, E. Grzegorzewicz, A. W. Świderski),
Warszawa, Wyd. UKSW, 2005, s. 253 – 268).

10 Plašienková, Z.-Nedoroščík, P.: K interpretácii „normativity” človeka. In: Petrucijová, J.-Feber,
J. (eds.): Člověk-Dějiny-Hodnoty III. jako filozofický, socio-kultúrní, politický, historický
a pedagogický fenomén. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech
25.-26. září 2006 katedrou společenských věd PF OU v Ostravě a katedrou společenských věd VŠB –
TUO. Ostrava, Repronis 2007, s. 59

p3.p65 08-07-15, 23:05256



257Z. Plašienková – Morálny rozmer osobnosti a jej hodnotové orientácie

Túto situáciu reflektuje (aj keď ju takto explicitne neformuluje) a vo svojich
prácach riešenie mnohých uvedených otázok ponúka aj Juraj Cíger. Jeho pod-
netný prínos k problematike chápania človeka, ľudskej prirodzenosti v súvislo-
sti s chápaním štruktúry ľudskej osobnosti, a teda aj osvetlenie ľudskej norma-
lity a mravnej normativity človeka je nespochybniteľný a môžeme ho sledovať
v mnohých jeho prácach,11 v ktorých je zreteľný prienik etickej, psychologickej
a axiologickej interpretačnej roviny.

Pokiaľ by sme chceli identifikovať určité vývinové etapy celkovej Cígerovej
tvorby, mohli by sme ich bez problémov vystopovať, to však nie je teraz podstatné.
Z hľadiska zamerania tohto príspevku je najpodstatnejšia tá etapa jeho tvorby, ktorá
začína 70-tymi rokmi 20. storočia a je poznačená „obratom od karteziológie k prak-
tickejšej problematike“.12 V konkrétnosti to znamenalo rozpracovanie otázok me-
dicínskej etiky, problematiky súvisiacej s psychologickou a psychiatrickou inter-
pretáciou chápania normality človeka a taktiež s filozoficko-etickou a axiologickou
tematizáciou mravnej normativity. Aj keď súhlasím s touto charakteristikou Cígero-
vho „obratu“, nemôžem sa ubrániť presvedčeniu, že aj v reflexii tejto praktickejšej
problematiky zostala descartovská enigma naďalej prítomná, ba stala sa dokonca
priam zreteľným podložím Cígerových úvah o človeku. Navyše, dôsledná aplikácia
filozofickej kategórie celku, totality, jednoty alebo presnejšie diferencovaného celku
či dynamickej totality umožnila Cígerovi preniknúť k chápaniu človeka ako osobno-
sti nielen z celostného, ale aj zo systémového a štrukturálneho hľadiska.

V tomto zmysle – podľa Cígera – každý objekt kritickej skúsenosti (v našom
prípade sám človek ako osobnosť13) je zo stanoviska svojho správania sa systémom,
zo stanoviska vnútornej súvislosti celkom a zo stanoviska usporiadania svojich
častí a vzťahov medzi nimi štruktúrou, takže je nemysliteľné, aby sme sa pri skúmaní
problematiky človeka bez nich zaobišli.14 Konkrétne to znamená tiež nasledovnú

11 Cígerove najvýznamnejšie práce venované problematike osobnosti a mravnosti sú: Normalita a
mravnosť osobnosti. Bratislava, Epocha 1970, Úvahy o osobnosti. Sebapoznanie a kultúra. Bratislava,
Pravda 1981 a Logika a norma osobnosti. Martin, Osveta 1984, pričom pokladám za relevantné
pripomenúť, že formulácia základnej osi konceptuálneho vyjadrenia ústrednej problematiky téorie
osobnosti bola zreteľná už vo výnimočnej Cígerovej prednáške na pôde Slovenskej filozofickej
spoločnosti pod názvom Niektoré otázky teórie osobnosti, ktorá odznela 25. 1. 1968.

12 Zigo, M.: „Za profesorom Jurajom Cígerom“. In: Filozofia, r. 61, č. 2, 2006, s. 179.
13 V súvislosti s chápaním osobnosti, ktorej podstatná charakteristika je spojená so vznikom vedomia

„pojem celku je jej vlastným logickým strediskom základných pojmov, a to najmä v podobe konkrétnej,
onticky obsažnej totality, akou je individuálna psychika.“ (Cíger, J.: Normalita a mravnosť osobnosti.
Bratislava, Epocha 1970, s. 7). Veľmi zaujímavou sa tu javí napríklad komparácia Cígerovej definície
osobnosti s najrozšírenejšími súčasnými definíciami v psychológii, ktoré približuje napr. T. Machalová
(pozri: Machalová, T.: Psychológia vo vzdelávaní dospelých. Bratislava 2004, s. 30 – 31).

14 Cíger, J.: Úvahy o osobnosti. Sebapoznanie a kultúra. Bratislava, Pravda 1981, s. 168.
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skutočnosť: „Štruktúrna celostnosť implikuje, že každá jej sféra má funkčné kva-
lity v úplnosti neredukovateľné na kvality gradačne odlišných a usporiadaných
sfér. Abstraktná rovina ľudského ducha je vyššia, než rovina psychologická,
tá je vyššia než biologická a ešte nižšími rovinami sú chemická, fyzikálna
a mechanická. Nad abstraktnou rovinou osobného ducha je rovina nadosobná.
Bezprostredná rovina abstrakcie a submentálna rovina tela predstavujú potom
relatívne samostatné, relatívne protikladné, ale nikdy absolútne neoddeliteľné
roviny. Ľudský jedinec tvorí takto celostno-štruktúrny, vývinovými stupňami
špecifickej orientácie života graduovaný systém začlenený do interakčného
systému spoločenského bytia rôznych druhov duchovných úrovní, miery ty-
pickosti a horizontu sociability.“15

Hlavný dôraz tu Cíger zároveň kladie na to, aby sme neskúmali abs-
traktného a izolovaného človeka vôbec, ale živého človeka, ktorý nielenže
chce, ale musí chcieť byť plnohodnotný. Z tohto imperatívneho určenia člo-
veka môžeme – s určitou mierou zovšeobecnenia a na základe ďalších deta-
ilných opisov problematiky sebauskutočňovania (presnejšie sebaaktualizácie)
človeka usúdiť, že Cígerovi ide o zachytenie vývinovej tendencie, ktorá je
spätá s ľudskou prirodzenosťou (resp. ľudskou podstatou), a ktorá je svojím
pôvodom celostná, pričom v priebehu celého vývinu vyžaduje funkčnú inte-
gritu. Zároveň mu ide o zohľadnenie podmienok socio-kultúrnej povahy,
o výchovné pôsobenie (či o proces učenia v širšom zmysle, t. j. aj o jeho de-
formačné a traumatizujúce pôsobenie), ktoré vplýva na ľudský charakter. Cíger
tak prepája psychologickú a etickú rovinu pri vysvetľovaní určitého morálne-
ho správania osobnosti a nazdávam sa, že tým otvára priestor aj pre porozu-
menie ľudskej individuálnej tendencie žiť v súlade so svojím ja.

Mohli by sme povedať, že prepojenosť morálneho, psychologického a axio-
logického rozmeru osobnosti je tak východiskovou bázou Cígerovej etiky
a v rámci nej aj chápania normality a normativity osobnosti, čiže osobnosti,
ktorá si „uvedomuje podstatu tendencie byť plnohodnotným jednotlivcom,
obsah, na ktorý je táto tendencia orientovaná, a spôsoby, akými sa tento obsah
presadzuje.“16 Treba výrazne podčiarknuť, že táto tendencia nie je tendenciou
nadradenosti nad okolím, ale predovšetkým tendenciou druhovej plnohodnot-
nosti a spočíva na „dominancii kreatívneho postoja“, ktorú Cíger napríklad
vymedzuje ako protiklad voči eudaimonistickým etickým ideálom, založeným
na „dominancii tendencie k šťastiu“.17

15 Cíger, J.: Enigmatický Descartes. O princípoch univerzálnej vedy. Martin, Matica slovenská 1999, s. 74.
16 Cíger, J.: Úvahy o osobnosti. Sebapoznanie a kultúra. Bratislava, Pravda 1981, s. 271.
17 Cíger, J.: Logika a norma osobnosti. Martin, Osveta 1984, s. 7.
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Ukazuje sa, že analýza tendencie k plnohodnotnosti, na ktorú sa viaže se-
barealizačný (sebaaktualizačný) proces, musí rešpektovať dynamiku ontoge-
netického procesu, ako aj jeho ontologického predpokladu (v zmysle vývoja
biologických a sociokultúrnych aspektov existencie druhu Homo sapien sa-
piens) a uplatňovať spomínanú kategoriálnu výbavu. Súčasne môžeme dopl-
niť, že etika, ktorá rešpektuje uvedenú tendenciu, vyjadruje podľa Cígera aj
„regulatívny ideál kvalitatívne normálneho človeka...“18 Platí pri tom, že „o hod-
note človeka... nerozhoduje iba miera inteligencie a úspechu, ale sila a domi-
nanta druhovo typického, vývinového impulzu pri čo najširšom horizonte so-
ciability nadinštinktívnej povahy.“19

Reflektovať plnohodnotnosť (Cíger hovorí tiež o druhovej, spoločenskej,
kultúrnej, duchovnej „plnofunkčnosti“) znamená brať do úvahy aj ľudskú vôľu.
Práve ľudskú vôľu totiž „ovláda tendencia k plnohodnotnosti, vôľa získať,
užiť, mať hodnotu, ktorú vedomie uznáva a takto prežiť čo najhodnotnejší
život, teda byť plnohodnotným.“20 Vôľa „v ontickom koreni je tvorivou ne-
vyhnutnosťou chcenia, ktoré v centrálnej tendencii je vývinovým impulzom
ľudského druhu života.“21 Pokiaľ teda pripustíme jej tvorivý rozmer, logicky
môžeme pripustiť aj to, že „skôr si volí a prakticky uskutočňuje vyššie
a najvyššie hodnoty ako dominanty v sústave potrebných hodnôt.“22 Na dru-
hej strane je treba ale pripustiť, že čím je vôľa „slabšia a disproporciálnejšia,
tým je úchylnejšia od typična, tým viac zvýrazňuje sily necentrálnych tenden-
cií a stáva sa nakoniec brutálne neľudskou.“23

V týchto interpretáciách badám už istú súvislosť, ktorá vystihuje prepoje-
nie hlavnej tendencie vývinu ľudského druhu a naším individuálnym živo-
tom, ktorý sa osobnostne premieta tiež prostredníctvom nášho ja. Práve tento
pojem ja vyjadruje totiž niečo, čoho je časťou, čo je teda akýsi – cígerovsky
povedané – systém-ja. Je tak spojený s tendenciou vývinu, ale aj so sebatvo-
rivým spoločenským pôsobením, s naším vedomím, intelektom, svedomím,
úsiliami, citmi a charakterom. V tomto systéme-ja sa realizuje relatívne samo-
statný duchovný útvar, pričom jeho vývinové vyhraňovanie do kvalitatívnej výšky
a do obsahovej šírky, ako aj jeho intenzita a diferencovanosť, sú pre vývin osob-
nosti podstatné. V danej súvislosti potom platí, že toto jeho spojenie s vývinom

18 Cíger, J.: Úvahy o osobnosti. Sebapoznanie a kultúra. Bratislava, Pravda 1981, s. 271.
19 Cíger, J.: Enigmatický Descartes. O princípoch univerzálnej vedy. Martin, Matica slovenská 1999, s 74.
20 Cíger, J.: Úvahy o osobnosti. Sebapoznanie a kultúra. Bratislava, Pravda 1981, s. 271.
21 Cíger, J.: Enigmatický Descartes. O princípoch univerzálnej vedy. Martin, Matica slovenská 1999, s 74.
22 Tamtiež.
23 Tamtiež.
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ľudského druhu a spoločnosti je spojením so základným normotvorným fakto-
rom chápaným aj ako princípom kvalitatívnej normality.24 „So »systémom-
ja« tak súvisí systém motívov správania sa jednotlivca k sebe, spoločnosti
a prírode. Tieto motívy sú organizované záujmom splniť konkrétnu životnú
úlohu podliehajúcu zmyslu života, významnú pre podiel osoby na sebazacho-
vaní a na vývine druhu, a teda aj na vytváraní dôstojného »šťastia« druhu, v kto-
rom je rozhodujúcou povahou jeho obsahu. Šťastným chce byť totiž aj zločin-
ec, ale obsah a forma jeho šťastia robí toto šťastie neprípustným a vyššia hod-
nota než šťastie žiada od neho práve splnenie »povinností«... Tendencia k šťastiu
nie je sama osebe normotvorný faktor, lebo sama podlieha hodnoteniu, re-
gulácii...“25

Na tomto mieste už môžem doplniť, že spomenutú vývinovú tendenciu
k plnohodnotnosti (ktorú Cíger spája s chápaním ľudskej prirodzenosti) do-
konca nazýva princípom etickej (resp. mravnej) účelnosti. Tento (dá sa pove-
dať) eticky teleonómny princíp pokladá Cíger za vyjadrenie zákonitej tenden-
cie a spája ho s princípom aplikačnej (resp. adaptačnej) relativity, ktorý vypo-
vedá o uplatňovaní mravných zásad. Prepojenosť obidvoch princípov je zjavná
a je možné tvrdiť, že princíp etickej účelnosti, by celkom „stratil svoju silu,
keby súčasne nepôsobil s princípom aplikačnej relativity.“26

Princíp aplikačnej relativity tvorí totiž pravú konkrétnosť etiky. Relevant-
nosť tohto princípu je podľa Cígera nespochybniteľná, pretože bez neho „by
sa morálka rozpadla na anarchistický »permissívny« a na rigoristický »di-
rektívno-farizejský« smer, ktorých spoločným znakom je utláčanie »vývojo-
vo-kreatívnej«, pravej, eticky (teda etickou účelnosťou – doplnila autorka) mo-
tivovanej morálky.“27 Práve v takomto vyústení spočívajú paradoxy abstraktných
podôb morálky, ktoré si chcú vystačiť s čírymi zásadami bez vyjasnenia spôso-
bu ich použitia a bez rešpektovania vývinovej tendencie, ktorá je v súlade
s ľudskou prirodzenosťou. S ňou napokon súvisí aj komunikácia a kultúrna ci-
vilizácia ľudí, teda znaky, ktoré sa dajú považovať za kritérium plnohodnotnosti
človeka, znaky, ktoré vypovedajú o vývine ľudskej prirodzenosti, o vývine pod-
staty človeka, mentality a interpersonálnych a sociálnych vzťahov.

V duchu Cígerovho uvažovania môžeme uzavrieť, že „všeobecne záväznou
je etika, ktorá pravdivo objasňuje obsah plnohodnotnosti života a spôsoby jej

24 Cíger, J.: Úvahy o osobnosti. Sebapoznanie a kultúra. Bratislava, Pravda 1981, s. 209.
25 Cíger, J.: Úvahy o osobnosti. Sebapoznanie a kultúra. Bratislava, Pravda 1981, s. 210.
26 Cíger, J.: Úvahy o osobnosti. Sebapoznanie a kultúra. Bratislava, Pravda 1981, s. 260.
27 Tamtiež.
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realizácie.“28 Tak sa vôľa k plnohodnotnosti – ako sa nazdávam – stáva nielen
jednou z kľúčových etických kategórií, s ktorými Cíger pracuje, ale v konte-
xte s jej pravdivosťou vystupuje ako základný normatívny faktor morálne uve-
domelej osobnosti. A pretože táto „vôľa k plnohodnotnosti života je zákonite
spojená so samým životom ako procesom vývinu, neoddeliteľným od života
druhu a spoločnosti“29, mohol Cíger dospieť aj k tvrdeniu, že táto vôľa je vo
svojej podstate „fylogeneticko-historickou vývinovou tendenciou ducha, kto-
rej optimálne zodpovedá charakter kvalitatívno-normálnej osobnosti.“30

Na tejto pôde tak Cíger formuloval svoju metodologickú hypotézu kva-
litatívnej, t. j. ľudsky špecifickej normality a rozvinul otázku systému zna-
kov typického charakteru, pričom ústredným sa stala mravná normativita
človeka, ktorá je znakom normality človeka. Tu už vidíme náznak toho, čo
Cíger jasne pomenoval ako problematiku normality človeka v zmysle dru-
hovej typickosti, ale v konkrétnej historickej ukotvenosti a v súvise s otázkou
spomínaného normatívneho faktora osobnosti človeka. Práve otázka kritéria,
ktoré má význam pre medicínu, psychológiu, duchovnú kultúru i medziľudské
a sociálne vzťahy sa stáva pre neho kľúčovou a tematizuje ju ďalej vo svojej
teórii osobnosti.

Dovolím si tvrdiť, že rozpracovanie tejto problematiky tak otvára priestor
aj pre dnešné nanovo postavené otázky chápania ľudskej prirodzenosti, ktoré
sú bez ozrejmenia vzťahovej súvislosti s otázkami mravnej normativity,
morálneho cítenia, intencionality, ľudského ja ako princípu či jadra osobnosti
iba ťažko zrozumiteľné. Preto J. Cíger zanechal v slovenskej filozofickej tvorbe
nielen nezmazateľnú, ale najmä hlboko inšpiratívnu stopu.

Kým však v Cígerovom uvažovaní nenachádzame primárne prezentáciu
axiologickej problematiky v zmysle vytvorenia konkrétnej axiológie, v Brožíko-
vej tvorbe je, naopak, vytvorenie axiológie ako normatívnej akademickej filo-
zofickej disciplíny zreteľné, aj keď nie je trvale prítomné. V priereze celej jeho
filozofickej tvorby môžeme u neho predsa len zaznamenať akési prekročenie
partikulárnej axiologickej teórie (resp. marxistickej axiológie, o rozpracovanie
ktorej sa pokúsil už v 70-tych rokoch 20. storočia) a vytvorenie filozofie hodnôt31,

28 Cíger, J.: Úvahy o osobnosti. Sebapoznanie a kultúra. Bratislava, Pravda 1981, s. 271.
29 Tamtiež.
30 Tamtiež.
31 K tomuto rozlíšeniu ma vedie súhlasné stanovisko s definíciou O. Sisákovej, podľa ktorej filozofia

hodnôt je „... metafilozofická teória, ktorá do istej miery presahuje partikulárne charakteristiky hodnôt
a hodnotení v konkrétnych axiologických teóriách a zároveň v nich nachádza najbližšieho teoretického
referenta.“ (Sisáková, O.: Filozofia hodnôt medzi modernou a postmodernou. Prešov, FF PU 2001, s. 8).

p3.p65 08-07-15, 23:05261



262 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

ktorú rozvíja dodnes.32 Z pozície filozofie hodnôt tak interpretuje najrelevant-
nejšie otázky vzťahujúce sa na chápanie človeka, jeho potreby, postoje, túžby,
záujmy, ale predovšetkým jeho poznanie a jeho praktickú tvorbu.

Sústredím sa teraz iba na niektoré súvislosti základnej tematizácie hodnoto-
vej problematiky v tvorbe V. Brožíka, a to tie, ktoré vystupujú do popredia najmä
dnes, a to v spojitosti s chápaním človeka a určujúcich dominantných ciest jeho
poznávania i hodnotenia. Aj v súčasnosti totiž platí, že vlna záujmu o hodno-
tovú problematiku vyrastá predovšetkým z ľudskej potreby orientácie vo svete
premenlivých hodnôt. Akcent na tento antropologický rozmer nás uisťuje o výra-
znom prepojení axiologickej problematiky s chápaním človeka ako vedomého
subjektu a s interpretáciou jeho hodnotového sveta. Sám Brožík už v 70-tych
rokoch 20. storočia vyjadril presvedčenie, že axiologické skúmania môžu byť
oveľa užitočnejšie ako sa všeobecne predpokladá, nakoľko axiologický rozbor
„môže veľmi seriózne prispieť k odpovedi na otázku, aký je priestor, v ktorom
žijeme a sprostredkovane objasniť mnohé z toho, čo nazývame spoločenským
bytím. Analýzou hodnotových polí možno preniknúť hlboko do štruktúry vzťahov
sociálnych organizmov k predmetnej skutočnosti...“33 Tento prienik predstavu-
je podľa Brožíka vlastne jednu z mnohých ciest vedúcu k poznávaniu človeka.

Najvýraznejšou cestou sa tu javí najmä skúmanie hodnotových postojov
subjektu a okolnosti, ktoré súvisia s hodnotovou voľbou. S tým je spädá aj
teoretická analýza noriem, ktorá prispieva napríklad k riešeniu problematiky
zmyslu života, otázok sociálnej hygieny a sociálnej psychológie.

 Brožíkovo stanovisko, ktoré na tomto poli dominuje, sa premieta do tvr-
dení, že svet človeka a jeho správanie nemôžu byť hodnotovo neutrálne. Násled-
ne vyvodzuje, že „hodnoty sú podmienené človekom, že sú späté s jeho exi-
stenciou“, takže formuluje postulát, ktorý znie: „iba pre človeka a iba člove-
kom je skutočnosť hodnotná.“34 S uvedeným postulátom je prepojený aj druhý
postulát, ktorým je „neredukovateľná premenlivosť aktuálnych hodnotení“35,
teda postulát akcentujúci osobitý spôsob hodnotenia, ktorý je typický pre
každého jednotlivca či sociálnu skupinu a ich názorovú orientáciu ukotvenú
v konkrétnej časo-priestorovej, a teda v premenlivej bytostnej situácii.

32 Ilustračne môže poslúžiť aj Brožíkov plenárny referát: Hodnoty a svet hodnôt. In: Hodnotové
aspekty súčasného sveta. Zborník príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou konanej v rámci 5. výročného stretnutia SFZ v dňoch 18.-19. septembra
2003 v Nitre. Nitra 2003, s. 13 – 28.

33 Brožík, V.: Kapitoly z axiológie (I). In: Filozofia, roč. XXV, 1970, č. 1, s. 80.
34 Tamtiež.
35 Tamtiež.
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Rada by som však podotkla, že tu vystupuje na povrch jednoznačná inter-
pretácia hodnotovej problematiky spôsobom, ktorý každý človek dôverne pozná
najmä z každodenného života, pretože hodnoty sa nám vyjavujú, hodnoty
prežívame a koniec-koncov aj o nich vypovedáme vďaka hodnotiacemu aktu.
To znamená, že hodnoty – ako uvádza Brožík – „sú spôsobom ľudskej exi-
stencie a zmysel pre hodnoty je schopnosťou uvedomiť si a prežiť túto ľudskú
existenciu, nech je už akákoľvek.“36

Spomenuté postuláty obracajú podľa mňa pozornosť na dve základné vy-
medzenia človeka v zmysle ľudského subjektu: človeka ako konajúceho sub-
jektu a ako hodnotiaceho subjektu. A práve tu a vďaka tomuto rozlíšeniu sa
črtá možnosť poukázať aj na dve relatívne samostatné oblasti axiológie,
z ktorých „prvá sa zaoberá genézou hodnôt a druhá procesom ich aktuálnej
realizácie.“37

Ďalšia špecifikácia problematiky, ktorá logicky nadväzuje na spomenutú,
je obsiahnutá v ľudských reflexiách postojov k hodnotám, ktoré sú veľmi často
sprevádzané silným emocionálnym efektom, takže ide o problém hodnotenia
a ľudskej emocionality. V reflexiách tohto tematického okruhu môžeme aj dnes
zaznamenať rozdielne argumentačné bázy, ktoré nám dovoľujú nastoliť otázky
typu: Sú hodnoty iba produktom subjektívneho hodnotenia? Je opodstatnené
skeptické krédo, že hodnoty nejestvujú, ale jednoducho platia? Alebo tiež:
Nie sú hodnoty iba predstavami o tom, čo by malo byť, nie sú totožné s nor-
mami? O čom vypovedajú hodnotové súdy, ak nie o normách, záujmoch, po-
trebách? Nie sú hodnoty len produktom ľubovôle? Či dokonca, nie sú hodnoty
iba produktom a predmetom spoločenskej hry?

V otázkach tohto zamerania by bolo samozrejme možné pokračovať ďalej,
ale nakoľko zodpovedanie každej predstavuje samostatný problém, nebudem
ich vyratúvať; pripomeniem už iba jednu, ktorá je zdrojom nášho neustáleho
premýšľania: Čo je to, čo nás núti hodnotiť a vnucuje sa našej pozornosti, a to
aj v prípade, keď výsledok hodnotenia spôsobuje nielen emocionálne príjemný,
ale aj nepríjemný afekt?38 Pre pochopenie súvislosti uvedenej hodnotovej pro-
blematiky s ľudskou emocionalitou, ale tiež so svetom noriem, s etickou a gno-
zeológickou dimenziou je – v intenciách Brožíkovej interpretácie – dôležitá
predovšetkým východisková oblasť interpretácie faktov, ku ktorým vzťahu-
jeme pojem hodnoty. Podľa Brožíka sú tu najdôležitejšie tri rôzne fakty.

36 Brožík, V.: Kapitoly z axiológie (I). In: Filozofia, roč. XXV, 1970, č. 1, s. 81.
37 Tamtiež.
38 Brožík, V.: Kapitoly z axiológie (I). In: Filozofia, roč. XXV, 1970, č. 1, s. 83.
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„Po prvé, je to sám predmet hodnotenia, to, čo je hodnotené a čo aj mimo
hodnotiaci proces jestvuje ako latentný objektívny predpoklad hodnotenia, po
druhé, je to aktuálny fenomén hodnoty, ktorý zvykneme označovať prívlastka-
mi »etický«, »estetický«, »politický« a pod. v závislosti od použitej normy,
a po tretie, je to hodnotový význam znaku, t. j. udalosti, činu alebo objektu,
ktorý bol subjektívnou normou povýšený na znakový nástroj a ktorému bol
touto normou imputovaný príslušný význam.“39

Potreba diferencovať tieto roviny interpretácie faktov je v Brožíkových
úvahách nielen vždy zdôrazňovaná, ale aj plne rešpektovaná. Tým je jeho fi-
lozofické východisko celkom jasne vymedzené a navyše tematizovanie špeci-
fických oblastí spomenutých troch faktov v jeho prácach pregnantne rozpra-
cované. V danej súvislosti sa premieta aj pochopiteľný dôraz na potrebu roz-
lišovať medzi hodnotami a vlastnosťami či kvalitami veci40, rovnako aj medzi
pozíciami vecí a skutkami v našom bytí, zástojmi, ktoré veci, udalosti či po-
znatky v našom živote nadobudli a pod.41 Táto potreba je o to výraznejšia, že
vypovedá aj o úrovni človeka, jednoducho, je akoby obrazom jeho vývoja.

Je samozrejme celkom prirodzené, že človek vo svojom vývoji (historic-
kom aj individuálnom) a v procese svojej sebarealizácie skutočnosť (vrátane
seba samého) nielen hodnotí a poznáva, ale tiež zvýznamňuje, pričom „každá
táto interakcia subjektu a objektu je špecifická.“42 Akcent na túto dimenziu
Brožíkových úvah môžeme sledovať v jeho snahe rozlíšiť medzi hodnotami
a významami na jednej strane a úsilím priblížiť ich vzájomnú súvislosť na strane
druhej. V. Brožík tak vyjadril svoje zreteľné presvedčenie o prepojení axiolo-
gickej i sémantickej roviny vo vzťahu ku skutočnosti a načrtol jasné kontúry
svojho uvažovania. Nazdávam sa, že obidve tieto roviny sa dotýkajú práve
celkovej hodnotovej orientácie človeka a zohrávajú výraznú inšpiračnú plat-
formu pre dnešné vypracovanie teórie hodnotovej orientácie osobnosti. Práve
„teória hodnotových orientácií sa zaoberá cieľavedomou voľbou hodnôt, ktorá
sa významne podieľa na motivácii ľudských činností a formuje naše správa-
nie i nás samotných spôsobom, za ktorý sme sami zodpovední.“43 Potreba ta-
kejto teórie je oprávnená navyše aj z toho dôvodu, že umožňuje „ľuďom orien-
tovať sa v ponuke hodnôt s väčšou znalosťou ich možných funkcií, čiže
efektívnejšie, zodpovednejšie a preto v konečnom dôsledku aj slobodnejšie.

39 Brožík, V.: Kapitoly z axiológie (I). In: Filozofia, roč. XXV, 1970, č. 1, s. 84.
40 Brožík, V.: Kapitoly z axiológie (II). In: Filozofia, roč. XXV, 1970, č. 2, s. 183 – 184.
41 Brožík, V.: Kapitoly z axiológie (II). In: Filozofia, roč. XXV, 1970, č. 2, s. 185 – 186.
42 Brožík, V.: Kapitoly z axiológie (III). In: Filozofia, roč. XXV, 1970, č. 3, s. 275.
43 Brožík, V.: Hodnotové orientácie. Nitra - Polianka 2000, s. 11.
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Tým plní teória hodnotových orientácií aj dôležité etické poslanie; pomáha
kultivovať vzťahy ku všetkému, čo je ľudské. Etiku však samozrejme nemôže
nahradiť.“44

Vzhľadom na deklarovaný stručný náčrt už iba uzavriem, že ľudský život
je vždy spätý s hodnotami, a že dokonca hodnoty, ktoré v živote vyznávame
alebo o ktoré sa opierame a o ktoré sa usilujeme, majú vplyv aj na kvalitu
nášho života. „Kvalita nášho života závisí od toho, čo nás láka a čo nás odpu-
dzuje, čo nás trápi, alebo naopak, z čoho sa tešíme, od toho, na aké hodnoty sa
orientujeme, akými hodnotami žijeme, aké svojou existenciou tvoríme.“45 Toto
hodnotové spektrum nie je nemenné, ale skôr dynamicky sa tvoriace, premen-
livé, nehotové, a teda aj otvorené novým možnostiam. Čím skôr ich človek
identifikuje, tým účinnejšie ich môže realizovať a podieľať sa tak aj na vlast-
nej morálnej sebatvorbe. Denno-denne sa stretávame s novými, a často
neočakávanými zmenami v mnohých sférach ľudského bytia, takže zmenené
situácie kladú na nás o to väčšie požiadavky správne sa rozhodovať a prefe-
rovať adekvátne hodnoty. Čoraz viac je viditeľnejšie, že naše „tradičné“ schémy
osvedčených „vzorcov správania“ a rešpektovania zaužívaného rebríčka hodnôt
sú nepostačujúce, že aj tradičné problémy sa začali dokonca globalizovať, a tým
sa „spochybnil“ alebo aspoň „zakolísal“ hodnotový status mnohých vecí. Na-
stupujúci trend sa však nedá zastaviť. Môžeme ho však chápať ako novú výzvu,
na ktorú by sme nemali rezignovať, ak sa nechceme vzdať adekvátnej hodno-
tovej orientácie.

Príspevok vznikol v rámci grantového projektu VEGA č. 2/7156/7

44 Brožík, V.: Hodnotové orientácie. Nitra - Polianka 2000, s. 11.
45 Brožík, V.: Hodnotové orientácie. Nitra - Polianka 2000, s. 9.
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Marek Rembierz

Refleksja moralna nad odpowiedzialnością
i etosem filozofa w XX wieku

„Być filozofem to nie tylko realizować pewne wartości intelektualne, ale też moralne.”
Izydora Dąmbska

Słowa kluczowe: odpowiedzialność (Verantwortung), samoodpowiedzialność
(Selbstverantwortung), nieodpowiedzialność (Unverantwortlichkeit), etos
odpowiedzialności (Der Ethos der Verantwortung), Edmund Husserl, Roman Ingarden

1Kategoria odpowiedzialności posłużyła w XX wieku do opisywania, war
tościowania i projektowania sposobu rzetelnego i autentycznego uprawiania
filozofii. Przyjmując różne założenia metafilozoficzne i aksjologiczne, roz-

patrywano samo pojęcie odpowiedzialnego uprawiania filozofii oraz możliwości, po-
trzeby i wzorce odpowiedzialności w zakresie filozofii. Rozpatruje się następujące
pytania: Jakie i wobec kogo filozof ma profesjonalne zobowiązania? Co powierzono
jego pieczy? Za co jest on szczególnie odpowiedzialny, za co bierze i za co ponosi
odpowiedzialność? Do jakiej odpowiedzialności powinien się on poczuwać? Jaki etos
odpowiedzialności powinien cechować filozofa? Kwestie te analizuje się przyjmując
różne założenia i punkty widzenia: nie tylko zwraca się uwagę na odpowiedzialność
za jakość uprawianej filozofii (jej jakość metodologiczną i merytoryczną), ale także
sprawę ujmuje się szerzej, uwzględniając odpowiedzialność za społeczne funkcjono-
wanie myśli filozoficznej. Przy czym nie ma również wśród filozofów zgody, co do
bardziej podstawowych ustaleń, dotyczących rozumienia pojęcia odpowiedzialności1.
Kontrowersje budzi idea szczególnej odpowiedzialności filozofa. Dlatego też inaczej
sprawę profesjonalnych powinności filozofa ujmują zwolennicy tej idei, a inaczej ci,
którzy jej nie aprobują2.
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Przedstawiciele różnych opcji metafilozoficznych dość zgodnie jednak przestrze-
gają, iż filozof zmaga się w swych badaniach z zagadnieniami powodującymi większe
niż w innych dziedzinach wiedzy trudności z respektowaniem zasad rzetelności, obiek-
tywności i bezstronności. Jan Woleński – przyjmując analityczny punkt widzenia –
stwierdza: „Powinności filozofa w tym względzie są co najmniej takie same jak przed-
stawiciela każdej innej dyscypliny naukowej – co najmniej, gdyż problemy filozo-
ficzne wiążą się ze szczególnymi niebezpieczeństwami utrudniającymi rzetelność,
obiektywność i bezstronność; filozofom trudniej jest przestrzegać zasad deontologii
zawodowej aniżeli innym naukowcom, ale nie jest to niemożliwe”3. Rozpatrując spra-
wę odpowiedzialnego uprawiania filozofii należy uwzględniać także te „szczególne
niebezpieczeństwa”, z którymi mierzy się filozof, gdyż określają one również charak-
ter i zakres jego odpowiedzialności.

Atoli nie brak negatywnych ocen faktycznego – a nie tylko deklarowanego – wy-
kazania się odpowiedzialnością przez filozofów. Uprawiana przez nich bowiem dzie-
dzina – jak sądzi Leon Koj – „z jednej strony jest polem popisu silnych indywidualno-
ści, nie mających ochoty brać poważnie pod uwagę opinii filozofów o odmiennych
poglądach, a z drugiej strony jest papinierią ludzi mało samodzielnych, którzy potra-
fią [...] tylko przebywać w ochronnej otoczce szkoły filozoficznej”4. Ta zdecydowanie
krytyczna konstatacja, współcześnie sformułowana przez doświadczonego filozofa
i nauczyciela kilku pokoleń filozofów, tym bardziej skłania do analizy kwestii odpo-
wiedzialności filozofa.

2. Po kategorię odpowiedzialności sięga się również, aby uchwycić cechy istotne
myśli i postawy konkretnych filozofów, zwłaszcza określanych mianem «wybitnych»
i «wielkich».

1 W dyskusji nad artykułem Jacka Filka dotyczącym rozumienia odpowiedzialności na gruncie
współczesnej filozofii (J. Filek, „Pytania do odpowiedzialności”, „Znak” 1995, nr 10, s. 20-27) Jan
Woleński zauważa, że nie należy dramatyzować z powodu odmiennych sposobów interpretowania
odpowiedzialności w filozofii: „Odpowiedzialność nie jest specjalnie wyróżniona w rodzinie pojęć
stawiających opór filozofom, tj. chyba wszystkich pojęć” (J. WOLEŃSKI, Analiza i odpowiedzial-
ność”, „Znak” 1995, nr 10, s. 56-60). Zob. też stanowisko Jacka J. Jadackiego (J. J. Jadacki, „Odpo-
wiedzialność i istnienie świata”, w: J. J. Jadacki, Aksjologia i semiotyka. Analizy i polemiki, Warsza-
wa 2003, s. 108-123) w dyskusji nad klasycznym dziś już tekstem Romana Ingardena „O odpowie-
dzialności i jej podstawach ontycznych” (Über die Verantwortung. Ihre ontischen Fundamente). Współ-
czesny stan debaty o odpowiedzialności (zwłaszcza w filozofii niemieckiej i francuskiej) wnikliwie
omawia J. FILEK, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Kraków 2003 (natomiast wybór tekstów
prezentuje: Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, wybór, tłumaczenie, redakcja J.
FILEK, Kraków 2004).

2 Zob. m.in. W. Van O. Quine: „List do Roberta Ostermanna”, w: tenże, Granice wiedzy i inne
eseje filozoficzne. Wybór, tłumaczenie i wstęp B. Stanosz, Warszawa 1986, s. 176-179.

3 J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985, s.67.
4 L. Koj, „Przedwstępne uwagi o metodzie filozofii”, w: Poznanie – człowiek – wartości. Prace

ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Cackowskiemu, redakcja J. Dębowski, M. Hetmański, Lublin
2000, s. 166.
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Charakteryzując podstawowe elementy filozofii Romana Ingardena, jej proble-
matykę i etos, Danuta Gierulanka wspomina seminarium, na którym wraz z Mistrzem
– jak określa Ingardena – analizowano paragraf pt. „Konieczność rozpoczynania filo-
zofii od nowa”, zawarty w Medytacjach kartezjańskich Edmunda Husserla. Gierulan-
ka przywołuje jedno z istotnych zdań o etosie filozofa, które nieprzypadkowo wypo-
wiedział wówczas – z pełnym przekonaniem co do słuszności – Ingarden: „Kto chce
być filozofem, musi raz zacząć życie intelektualne na własną odpowiedzialność –
inaczej w ogóle nie warto zabierać się do filozofii”5. Aby autentycznie uprawiać filo-
zofię i rzeczywiście „być filozofem”, należy przede wszystkim poczuwać się – z wszel-
kimi tego konsekwencjami i niedogodnościami – do odpowiedzialności za te swe czyn-
ności i wytwory, które są określane mianem „filozofowania”. Filozofa powinien ce-
chować – m.in. według Ingardena – określony etos odpowiedzialności.

3. Na funkcjonowanie specyficznego „filozoficznego poczucia odpowiedzialno-
ści” wskazywano zwłaszcza z punktu widzenia fenomenologii. Leopold Blaustein
opisując zaangażowanie Husserla w analizy teoretyczne nie waha się nawet powie-
dzieć, że „jest przez swe zagadnienia wprost «opętany»”. Zaświadcza, że w jednej
z rozmów Husserl wyjawił mu „źródła owego opętania”: „«Filozofia jest bohater-
stwem», powiedział Husserl. Tylko z pobudek etycznych lub religijnych można dojść
do filozofii”. Kontynuując ten wywód o aksjologicznych uwarunkowaniach uprawia-
nia filozofii – jak wynika ze wspomnienia Blausteina – Husserl miał przejść do zdecy-
dowanego wyeksponowania osobowotwórczej roli odpowiedzialności: „bo odpowie-
dzialność czyni nas ludźmi, odpowiedzialność za to, czym jesteśmy i czym jest świat”6.
Osobliwe opętanie i szczególne bohaterstwo, właściwe autentycznemu uprawianiu
filozofii, ściśle zespalają się z postawą – radykalnie i zarazem fundamentalnie pojętej
– odpowiedzialności.

Kategoria odpowiedzialności jest jednym z podstawowych i stałych elementów
w  analizach i wspomnieniach Ingardena dotyczących sposobu i etosu filozofowania
przez Husserla7. Podkreśla nie tylko dużą różnorodność zagadnień podjętych przez
Husserla i nowatorstwo analiz, ale także podporządkowanie jego dociekań rygory-
stycznym zasadom moralnym, które ściśle splatają się z rygorem metodologicznym,
co powoduje, iż rozwiązanie podjętych zagadnień znajduje się „poza umysłowymi
możliwościami jednego człowieka”. Zakończone sukcesem poznawczym dojście do
rozstrzygnięć przez samego Husserla nie było możliwe, jeśli każde z badanych zagad-
nień chce się „potraktować z tą samą dokładnością i w tym samym stopniu intuicyjne-
go widzenia”. A Husserl – zdaniem Ingardena – nie mógł postępować inaczej, gdyż

5 D. Gierulanka, „Filozofia Romana Ingardena. Próba wniknięcia w strukturę całości dzieła”, w:
Fenomenologia Romana Ingardena, „Studia Filozoficzne” (wydanie specjalne), Warszawa 1972, s. 90.

6 L. Blaustein, „Edmund Husserl i jego fenomenologia”, „Przegląd Humanistyczny” 1930 nr 2, s.
241; zob. K. WIECZOREK, Spory o przedmiot poznania, Katowice 2004, s. 320.

7 Choć wytyka się niektórym, iż akcentując „odpowiedzialność Husserla” sami prezentują jedynie
„bezkrytyczną frazeologię odpowiedzialności” (J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności. Analityczne
i historyczne wprowadzenie w problematykę, Kraków 1996, s. 123).
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był „Wiedziony wielkim poczuciem odpowiedzialności i etycznym podejściem do
swojej filozoficznej działalności”. Chociaż Ingarden wysoko ocenia wartość poczy-
nań badawczych Husserla, to jednak za iluzję uznaje powracającą w wypowiedziach
Husserla myśl „o pokoleniu «bezinteresownych» badaczy, którzy całkowicie oddali-
by się rozwiązywaniu nakreślonych przez niego problemów”8; ta wizja przekazania
dalszej pracy innym – w imię restryktywnie pojętej odpowiedzialności za wynik –
wydaje się nierealna. Co do pism Husserla publikowanych dopiero po jego śmierci,
Ingarden wyraźnie zastrzega, że nie za wszystkie z nich Husserl „chciałby prawdopo-
dobnie przyjąć odpowiedzialność”9, dlatego, że „stawiał wysokie wymagania tekstom
przez siebie ogłaszanym i wielokrotnie je poprawia, uzupełniał lub w ogóle odrzu-
cał”10. W innym miejscu Ingarden opisuje postępowanie Husserla w kategoriach etycz-
nych, które zespalają się tu wręcz z charakterystyką zaangażowanego i aktywnego
wyznawania wiary religijnej: „Żarliwie oddany poszukiwaniu wiedzy, czuł spoczy-
wający na sobie ciężar odpowiedzialności za wypowiadane twierdzenia i za dalszy
rozwój filozofii. Uprawianie filozofii było dlań posłannictwem, którego podjęcie uważał
za swój obowiązek. Badaniami swymi, trudnościami na które natrafiał, pomagał in-
nym do budzenia w sobie nowych zagadnień, ale także przyczyniał się do rodzenia się
sprzeciwów”11.

Wśród tych „nowych zagadnień”, które rozpatrywał Husserl, znajduje się wymóg
szczególnej odpowiedzialności i samoodpowiedzialności (Selbstverantwortung) filo-
zofa, dobitnie eksponowany w jego dociekaniach metafilozoficznych. W niektórych
wypowiedziach Husserla kategorie odpowiedzialności i samoodpowiedzialności wy-
dają się być po to przede wszystkim wprowadzone do dyskursu filozoficznego, aby
dzięki ich zastosowaniu określić właściwy sposób postępowania filozofa.

4. Przekonaniom o zasadniczych, moralnych wymaganiach wobec filozofa dawał
wyraz wielokrotnie Husserl; uczynił to m.in. w liście do Ingardena (datowanym 13 XII
1933): „Co najmniej w tym rację ma Fichte. Kimkolwiek innym można być z moty-
wów drugorzędnych lub egoistycznych, filozofem jest się tylko jako osobowość etycz-
na, albo się nim nie jest”12. Filozof jako „osobowość etyczna” wezwany jest do szcze-
gólnej odpowiedzialności i samoodpowiedzialności, a jeśli właściwie nie odpowiada
na to wezwanie, przestaje być autentycznym filozofem.

8 R. Ingarden, „Edyta Stein o swojej działalności jako asystentka Husserla”. Tłum. H. Durczew-
ska, w: Spór o prawdę istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, tłum. N. Klentak-Zabłocka,
A. Wajs, Kraków, Warszawa 1994, s. 284.

9 R. Ingarden, „Co jest nowego w ostatniej pracy Husserla?”, „Studia Filozoficzne” 1969 nr 4-5
(65-66), s. 5.

10 Tamże, s. 4.
11 R. Ingarden, „Filozofia Edmunda Husserla”, w: Fenomenologia Romana Ingardena, „Studia

Filozoficzne” (wydanie specjalne), Warszawa 1972, s. 15.
12 E. Husserl, Briefe an Roman Ingarden, mit Erlauterungen und Erinnerungen an Husserl, he-

rausgegeben von Roman Ingarden, Haga 1968, s. 86; cyt. za: I. Krońska, „Wspomnienie o Profesorze
Ingardenie”, w: Fenomenologia Romana Ingardena, „Studia Filozoficzne” (wydanie specjalne), War-
szawa 1972, s. 63.
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Na osobowotwórczą wartość i moralną funkcję filozofii Husserl wskazuje w tek-
ście Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia: „Filozoficzne poznanie świata
tworzy nie tylko te [nowe] wyniki szczególnego rodzaju, lecz również postawę ludzką,
która wkrótce ingeruje w całą resztę życia praktycznego [...]”13. Słuszne wątpliwości,
co do aktualności tej wizji pożądanych skutków uprawiania filozofii, podnosi Barbara
Skarga: „Straciliśmy zapewne tę naiwność, która przed uprawiającymi filozofię otwiera-
ła możliwość nowego sposobu bycia człowiekiem”14. Silna wiara w cel i sens filozofii,
którą wyznawał Husserl dziś wydaje się być czymś, co przeminęło wraz z historyczny-
mi doświadczeniami XX wieku. Jednak to ta wiara w cel i sens filozofii pozwoliła Hus-
serlowi formułować radykalnie pojętą ideę odpowiedzialności filozofa.

5. Lektura „Medytacji kartezjańskich” skłania czytelnika do zwrócenia uwagi na
status odpowiedzialności filozofa. Rozpatrując aksjologiczno-metafilozoficzną ideę,
iż filozofia wymaga radykalizmu autonomicznej samoodpowiedzialności, Husserl sta-
wia tam także kwestię: „Czy rzekomo wygórowany postulat filozofii zmierzającej do
absolutnie ostatecznej bezzałożeniowości, [...] filozofii, która przeto odpowiada abso-
lutnie za siebie samą, czy postulat ten nie powinien należeć do sensu podstawowego
autentycznej filozofii?”15. Ten perfekcjonistyczny wątek wykazania się przez filozofa
absolutną samoodpowiedzialnością jest często sygnalizowany i poddawany analizie
w różnych kontekstach przez Husserla.

6. Na odpowiedzialność filozofa za podejmowanie pytań zwraca uwagę – w du-
chu fenomenologii – Józef Tischner: „Funkcją filozofii jest radykalne zapytywanie.
Radykalne, nieznające kompromisów pytanie samo otwiera obszar możliwej odpo-
wiedzialności filozofa. Filozof staje się autorem nie tylko odpowiedzi, lecz jest rów-
nież świadomym sprawcą pytań, na które odpowiada”16. Związek odpowiedzialności
filozofa z podejmowaniem określonych pytań uświadamia zarazem swoistość zadań
filozofii w całości ludzkiej kultury.

7. W wypowiedziach Husserla i Ingardena uwidacznia się fakt, że – podobnie jak
inne aktywności i profesje – uprawianie i nauczanie filozofii „dają się częściowo zde-
finiować właśnie w terminach odpowiedzialności, z jaką się wiążą”17. Można próbo-
wać adekwatnie określać, czym jest uprawianie i nauczanie filozofii, rozpatrując za-
kres i charakter odpowiedzialności przypisanej filozofowi. Można próbować zrozu-
mieć naturę (istotę) i funkcje filozofii w perspektywie jej odpowiedzialności. Przy
czym w niektórych koncepcjach aksjologiczno-metafilozoficznych przyjmuje się, że
w przypadku filozofii związek odpowiedzialności z filozofią posiada wyróżniające go
cechy na tle całej kultury, jest o wiele bardziej fundamentalny i konstytutywny niż
w innych dziedzinach życia, gdyż przedmiotem odpowiedzialności filozofii są sprawy
podstawowe dla zachowania i rozwijania człowieczeństwa. Wedle niektórych stanowisk

13 E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, tłum. J. Sidorek. Warszawa 1993, s. 34.
14 B. Skarga, O filozofię bać się nie musimy. Szkice z różnych lat, Warszawa 1999, s. 327.
15 E. Husserl, Medytacji kartezjańskie, tłum. A. Wajs. Warszawa 1982, s. 8.
16 J. Tischner, „Odpowiedzialność filozofa” (głos w dyskusji), „Znak“, 1974 nr 6, s. 722.
17 S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, red. naukowy J. Woleński, Warszawa 2004, s. 268.
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metafilozoficznych w dyskursie o wartości i sensie filozofii zasadnie – a nie tylko reto-
rycznie – mówi się o szczególnej odpowiedzialności i samoodpowiedzialności filozofa. 18

8. Należy jednak uwzględniać występowanie zróżnicowanych sposobów rozumie-
nia pojęcia odpowiedzialności. I można odnieść do niego zastrzeżenia dotyczące – bli-
skiego mu – pojęcia wartości: „Dokładniejsze określenie tego pojęcia jest już równo-
znaczne z zajęciem konkretnego stanowiska wobec podstawowych problemów aksjolo-
gii” (Klimowicz 1990, s. 258). W przypadku fenomenu odpowiedzialności pojawiają
się również – roztrząsane m.in. przez Romana Ingardena – podstawowe kwestie ontolo-
giczne: przyjęcia rozstrzygnięcia w sporze determinizm versus indeterminizm, które
umożliwia przypisanie człowiekowi jakiegoś zakresu i typu odpowiedzialności oraz
wybór stanowiska w kontrowersjach, dotyczących istnienia wartości zespolonych z po-
trzebą odpowiedzialności. Jak zauważa – na kanwie rozprawy Romana Ingardena O od-
powiedzialności i jej podstawach ontycznych (pierwsze wydanie po niemiecku w Stutt-
garcie w 1970 r.) – Gierulanka, „aby odpowiedzialnie mówić o odpowiedzialności i uznać
jej obowiązywanie w życiu ludzkim, trzeba przyjąć pewne rozstrzygnięcia co do istnie-
nia wartości, co do możliwości utrzymania się tożsamości osoby ludzkiej, co do istnie-
nia przynajmniej pewnego zakresu jej wolności, [...], a w końcu pewnej specjalnej struk-
tury przyczynowości świata [...] [i] systemów względnie izolowanych od siebie”19. Analiza
zjawiska odpowiedzialności, aby sama zasługiwała na miano „odpowiedzialnej”, musi
uwzględniać złożoność sytuacji ludzkich działań i być wielokierunkowa.

Zastanawiając się nad walorami „etyki odpowiedzialności”, czyli etyki opartej na
kategorii „odpowiedzialność”, można sformułować analogiczne uwagi jak te, doty-
czące „etyki wartości”, która „odniosła sukces poniekąd zbyt wielki. Właściwie wszyscy
etycy mówią dziś o wartościach, mając przy tym na myśli wiele różnych rzeczy”20.
Można także do debaty o odpowiedzialności odnieść krytyczne spostrzeżenia, iż „przy-
tłaczająca część wypowiedzi na temat wartości to po prostu puste gadanie. Wielu z
nas [filozofów] lęka się więc, że włączając się do tej dyskusji, przysporzy jedynie
pustosłowia albo czegoś, co nie byłoby łatwo od niego rozróżnialne”21.

Niebezpieczeństwo bezrefleksyjnego posługiwania się „dobrze brzmiącym” po-
jęciem odpowiedzialności jest realne i należy się go wystrzegać. Próbę logicznej ana-
lizy struktury odpowiedzialności – metodologicznie porządkującej dyskusję – podjął
Józef M. Bocheński w rozprawce „O kilku zagadnieniach dotyczących logicznej struk-
tury odpowiedzialności”22. Do analiz pojęcia powinności i pojęcia odpowiedzialności
za pomocą narzędzi semiotyki logicznej – na gruncie polskiej filozofii analitycznej –

18 E. Klimowicz, „Wartość”, w: Słownik etyczny, redakcja S. Jedynak, Lublin 1990, s. 158.
19 D. Gierulanka, „Filozofia Romana Ingardena....”, s. 86.
20 V. J. Bourke, Historia etyki, tłum. A. Białek. Warszawa 1994, s. 251.
21 K. R. Popper, Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, tłum. A. Chmielewski,

Kraków 1997, s. 269.
22 Zob. J. M. Bocheński, „O kilku zagadnieniach dotyczących logicznej struktury odpowiedzial-

ności”, tłum. K. Policki, „Prakseologia”, 1995, nr 1-2, s. 9-12; por. K. Wolsza, „Logiczna analiza
struktury odpowiedzialności. Wokół koncepcji Józefa M. Bocheńskiego OP”, w: Haurietis de fonti-
bus, Opole 2005, s. 183-205.
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przystąpił Leon Koj w książce „Powinności w nauce”23; relacje między determini-
zmem a odpowiedzialnością za pomocą analizy logicznej rozpatrywali też: Jan Wo-
leński w „Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność” i Bogusław
Wolniewicz w „Determinizm a odpowiedzialność”24.

8.1. Termin „odpowiedzialność” jest terminem właściwym aksjologii i antropolo-
gii XX wieku. Jego interpretacje rozwijały się wraz z refleksją nad współczesnym
etosem człowieka i przemianami w obowiązującym zespole norm i wartości. Termin
„odpowiedzialność” jest używany w wielu sytuacjach, w których wcześniej zazwy-
czaj używano terminów „powinność”, „obowiązek” i „zobowiązanie”, wnosząc – zda-
niem jego zwolenników – nowe treści, odmienne od zasad formułowanym w dawnej
deontologii. Oprócz odpowiedzialności prawnej, pojawia się rozwijane we współcze-
snej aksjologii pojęcie odpowiedzialności moralnej, odpowiedzialności za wartości (wo-
bec wartości). Przyjmuje się przy tym, że odpowiedzialność ta ma być wpisana w oso-
bową strukturę człowieka i w relację dialogiczną (określaną jaką „responsoryczność”).

Uznając, iż dokonuje się rozpad tradycyjnego etosu i zanik właściwych mu katego-
rii moralnych, Johannes Schwartländer zastanawia się, czy zapowiedzią nowego etosu
są nowe „słowa kluczowe” („elementarne”). Służą one nie tylko filozoficznemu opiso-
wi doświadczenia moralnego, lecz także współkształtują, to doświadczenie u samych
jego podstaw. Mimo zastrzeżeń, iż należy powściągliwie używać „modnych słówek”,
gdyż przypisuje się im rolę „na wyrost”, to słowo „odpowiedzialność” faktycznie pełni
szczególną funkcję, gdyż wyraża istotne cechy nowy etosu. Schwartländer – w kontek-
ście krytycznego nawiązania do filozofii moralnej Kanta – prezentuje tezę, że „doświad-
czenie odpowiedzialności jest dzisiaj dla nas tym samym ‘faktem rozumu’, dzięki które-
mu świat udostępnia się nam jako świat wolności, a to jest nieskończone zdanie”25.

Współtwórca etyki wartości Max Scheler uważał te etyki, które przyjmują za punkt
wyjścia pojęcia obowiązku i powinności posiadają „negatywny, krytycystyczny i re-
presyjnych charakter”26. W etyce i praktyce moralnej w XX wieku dokonuje się prze-
sunięcia od takiego postrzegania walorów działań człowieka, w którym dominują ka-
tegorie obowiązku i powinności do ujmowania aktywności osoby ludzkiej z perspek-
tywy odpowiedzialności27. Aksjologicznie interpretowane pojęcie odpowiedzialności

23 Zob. L. Koj, Powinności w nauce. Tom I: Określenie i poznawalność powinności, Lublin 1998.
24 Zob. J. Woleński, „Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność”, „Śląskie Studia

Teologiczno-Historyczne’, 1996, tom 28, s. 176-179; B. WOLNIEWICZ, „Determinizm a odpowie-
dzialność”, w: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, Warszawa 2003, s. 113-119.

25 J. Schwartländer, Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozoficzne, tłum. J. Filek, “Znak”
1995 nr 10, s. 5.

26 J. Filek, „Etyka odpowiedzialności”, w: J. Pawlica (red.) Etyka. Zarys, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Kraków 1993, s. 206.

27 Na podstawowe aspekty tych procesów zwracają uwagę m.in.: Jacek Filek (J. FILEK, „Etyka
odpowiedzialności”, w: J. Pawlica (red.) Etyka. Zarys, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993, s. 205-
225, J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problema-
tykę. Kraków 1998), Zlata Plašienková (Z. Plašienková, „Od povinnosti k zodpovednosti”. W: Filozo-
fia výchovy a problémy vyučovania filozofie. Bratislava 1998, IRIS, s. 154-162), Andrzej Kiepas
(A. Kiepas, Człowiek wobec dylematów filozofii techniki, Katowice 2000).
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– jak się wydaje – wprowadza istotne zmiany do całości terminologii etycznej i do
praktyki moralnej.

W czasie dyskusji na jednym z Jagiellońskich Sympozjów Etycznych Tadeusz
Ślipko TJ, przedstawiciel formacji neotomistycznej w etyce, w dużej mierze rozwija-
nej jeszcze w łacinie, stwierdził (cytuję z notatek): „Proszę Państwa, wertuję teraz w
myślach XIX-wieczne łacińskie traktaty z etyki i teologii moralnej – tam nie ma poję-
cia odpowiedzialności. Tam jest powinność, obowiązek; należy się zastanowić, które
słowo z dawnego słownika etyki mogłoby i w jakim zakresie odpowiadać pojęciu
odpowiedzialności”28. Spostrzeżenie Ślipki sygnalizuje przemiany języka, w którym
wyraża się doświadczenie moralne, i zarazem potrzebę prowadzenia dalszych analiz
systematycznych i historycznofilozoficznych nad treścią i funkcjami pojęcia odpowie-
dzialności, również gdy jest ono intensywnie stosowane w odniesieniu do filozofii.

8.2. Dość radykalnie i prowokacyjnie o nowej roli kategorii odpowiedzialności
wypowiada się G. Picht: „nikt jeszcze nie wpadł na pomysł, aby określić człowieka
z perspektywy jego odpowiedzialności”29. W dociekaniach antropologicznych miał
się więc pojawić całkiem nowy „pomysł” na aksjologiczno-ontologiczne ujęcie czło-
wieka (istoty i zadań człowieka „jako takiego”) z punktu widzenia jego odpowiedzial-
ności, aby dzięki realizacji tego „pomysłu” właściwie odpowiedzieć – wymiarze teore-
tycznym i praktycznym – na wyzwania i dylematy współczesnych przemian cywiliza-
cyjnych30. W kontekście rozpatrywanej tu odpowiedzialności właściwej uprawianiu fi-
lozofii można wszakże stwierdzić, że zanim „wpadnięto” na taki pomysł, to wcześniej
podejmowano już próby trafnego określenia istoty filozofii i zadań filozofa z perspekty-
wy ich odpowiedzialności. Można nawet zaryzykować tezę, że „określenie człowieka
z perspektywy jego odpowiedzialności” stanowi transformację (i w pewnym zakresie
uogólnienie) poszukiwań i ustaleń dotyczących odpowiedzialności filozofa.

9. W wielu dyskusjach i kontrowersjach aksjologiczno-metafilozoficznych w XX
wieku nie tylko wskazywano na konieczność podjęcia i zachowania przez filozofa
odpowiedzialności przypisanej jego profesji, podstawowe jej cechy rozumiejąc za-
zwyczaj równie radykalnie jak Husserl i Ingarden, lecz również artykułowano ogólne
i szczegółowe zarzuty, wytykając poszczególnym filozofom i ich filozofiom różnego
typu nieodpowiedzialność.

9.1. Zestawiając i rozpatrując różne interpretacje fenomenu odpowiedzialności
w filozofii XX wieku Filek wskazuje na to, jak w dobitny sposób Karl Jaspers (Noti-
zen zu Martin Heidegger, München 1978) formułował i ponawiał zarzut nieodpowie-
dzialności wobec filozofii Martina Heideggera, uważając, iż jest to „filozofia [...] bez
odpowiedzialności”, wyzbyta ze „wszelkiej autentycznej odpowiedzialności” i – wię-
cej – „umożliwia nieodpowiedzialność”31. To właśnie wokół filozofii i postawy

28 Zob. T. Ślipko, „Odpowiedzialność w świetle etyki chrześcijańskiej”, w: J. Pawlica (red.) O
odpowiedzialności. Moralny wymiar doświadczenia odpowiedzialności w życiu publicznym. Mate-
riały III Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993.

29 G. Picht, „Pojęcie odpowiedzialności”, w: tenże, Odwaga utopii, Warszawa 1981, s. 235.
30 Zob. A. Kiepas, Człowiek wobec dylematów filozofii techniki…, s. 94.
31 J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności… 1998, s. 208.
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Heideggera, który zaangażował się ideowo w nazizm, toczyła się przez wiele lat w dru-
giej połowie XX wieku ożywiona debata o odpowiedzialności i nieodpowiedzialności
filozofa. W tej – społecznie nośnej – debacie akcent padał przede wszystkim na „winę
filozofa”. Próbowano określić charakter tej winy i związany z nią zakres odpowiedzial-
ności filozofa. Dociekano za co i przed kim filozof-Heidegger jest odpowiedzialny, za
co można i za co należy go rozliczyć oraz jakich powinności filozofa nie dopełnił, jakie
uprawnienia przypisane filozofii przekroczył i czyjego zaufania nadużył? Zastawiano
się również, czy i za co powinien on sam poczuwać się do odpowiedzialności?

Kontekst tej debaty i przeprowadzanego w niej osądu był wyraźnie negatywny:
chodziło o rozprawienie się ze społecznie szkodliwą i dotkliwą nieodpowiedzialno-
ścią filozofa, o określenie jej charakteru i zarazem napiętnowanie, aby przestrzec innych
przed złowrogimi skutkami „winy filozofa”. Przykładem nieodpowiedzialności – uzna-
nym za paradygmatyczny – stała się w XX wieku postawa Heideggera w hitlerowskiej
Trzeciej Rzeszy, bowiem związał się on, i uczynił to jako filozof, z ideologią systemu
totalitarnego, który – jako system intelektualnego zniewolenia – nie uznawał przecież
prawa człowieka do podjęcia na własną odpowiedzialność życia intelektualnego.

9.2. W kontekście masowego zniewalania umysłów i ubezwłasnowolnienia inte-
lektualnego przez systemy totalitarne XX wieku, w które zaangażowali się profesjo-
nalni filozofowie, tym mocniej brzmi wymóg głoszony przez Ingardena: „Kto chce
być filozofem, musi raz zacząć życie intelektualne na własną odpowiedzialność –
inaczej w ogóle nie warto zabierać się do filozofii”; tym bardziej analiz wymaga kwe-
stia etosu odpowiedzialności (samoodpowiedzialności) filozofa.

Zagadnienie odpowiedzialności filozofa nie sprowadza się jedynie do respekto-
wania postulatu nieulegania zniewalającym systemom społecznej. Filozof, który chce
rzetelnie uprawiać autentyczną filozofię, powinien w każdych warunkach podejmo-
wać życie intelektualne na własną odpowiedzialność i zdawać sobie sprawę z zakresu
tej odpowiedzialności. Jednak ten zakres pozostaje przedmiotem metafilozoficznych
kontrowersji i osobistych wyborów.

10. Znana myśl Maxa Schelera, iż – dostrzegana i głoszona w perspektywie nihi-
lizmu – „śmierć boga” wywołuje „największe możliwe spotęgowanie odpowiedzial-
ności”, gdyż nieporównanie do wcześniejszych uwarunkowań wzrasta samoodpowie-
dzialność człowieka, odnosi się również do uprawiania filozofii. Jednak obok akcep-
tacji tego stanu rzeczy i uznania go za pozytywną szansę dla podjęcia życia intelektu-
alnego na własną odpowiedzialność, pojawiają się też opinie o możliwych zagroże-
niach, które dotknąć mogą filozofię i filozofa.

10.1 Na niepożądane z punktu widzenia moralności skutki zaniku „boskiej zasa-
dy” (inaczej mówiąc rozpadu „metafizycznej podstawy”) wskazuje Bertrand Russell.
Uznaje on, iż w XIX wieku „Prawda, Dobro i Piękno uchowały się jeszcze w umy-
słach prawdziwych ateistów”, co miało istotne znaczenie dla przestrzegania zasad
moralności i określania podstawowych powinności również w zakresie uprawiania
filozofii. Natomiast w wieku XX dokonały się zasadnicze przemiany w postrzeganiu
statusu Prawdy, Dobra i Piękna. Po pierwsze – pragmatyzm wypromował i umocnił
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przekonanie, iż „Prawdą jest to, w co się opłaca wierzyć”; pod drugie – historyczne
badania obyczajów doprowadziły do tego, iż interpretatorzy tych badań „zreduko-
wali Dobro do wymiaru obyczaju plemiennego”; po trzecie – „artyści unicestwili
piękno”. Russell konkluduje: „Świat został oczyszczony nie tylko z Boga osobowe-
go, ale i z boskiej zasady, stanowiącej pewien ideał, któremu człowiek powinien po-
zostać wierny. W rezultacie prymitywnej i bezkrytycznej interpretacji rozsądnych skąd-
inąd doktryn jednostka została pozbawiona wewnętrznej obrony przed presją spo-
łeczną”32. Sytuacja ta w szczególny sposób dotyczy filozofa, który powinien docho-
wać wierności prawdzie i konsekwentnie dążyć do jej poznania. Osłabia się bowiem
możliwość „wewnętrznej obrony” i niezależności filozofa, gdy wzmaga się w nim
poczucie zatraty celu uprawiania filozofii, za osiąganie którego powinien on być od-
powiedzialny. Gdy sens filozofii zostaje radykalnie poddany w wątpliwość, filozof
staje się wówczas dalece bezradny i bezbronny wobec wywieranej na niego presji,
i jest o wiele bardziej podatny na ideologiczną manipulację. Zamiast pożądanej sytu-
acji, aby w sposób wolny od ograniczeń wynikających z funkcjonowania „boskiej
zasady” podejmować życie intelektualne na własną odpowiedzialność, filozof popada
w zniewalające go, a nawet unicestwiające go moralnie i intelektualnie, nowe typy
uzależniania, które wytwarza – uwolnione od „boskiej zasady” i pozbawione aksjolo-
gicznych granic – życie społeczne.

10.2. Zastanawiając się nad niezależnością i odpowiedzialnością intelektualną fi-
lozofa w kontekście religii i przyjmowania postawy teistycznej, Marian Przełęcki
uważa, iż „jest [ona] postawą niezgodną z pewnym moralnym ideałem człowieka. Jest
zatem nie do przyjęcia dla kogoś, komu taki ideał jest bliski. Wyrzeczenie się rygorów
rzetelnego myślenia dla zaspokojenia emocjonalnych potrzeb, szukanie oparcia w wy-
tworach nieodpowiedzialnej spekulacji, akceptacja pewnych przekonań tylko dlate-
go, iż bez nich tak trudno byłoby żyć - to postępowanie sprzeczne z „intelektualnym
honorem”, z godnością człowieka jako istoty myślącej”33. Wśród filozofów jednak
nie ma powszechnej zgody na tak radykalną interpretację zasad „intelektualnego ho-
noru” oraz na bezwarunkową rezygnację z postawy teistycznej i uznanie jej za posta-
wę skrajnie nieodpowiedzialną (także poglądy Przełęckiego w tej kwestii ewoluowa-
ły w stronę bardziej umiarkowanych).

11. Powinność podejmowania życia intelektualnego na własną odpowiedzialność
głosił Immanuel Kant, udzielając znanej odpowiedzi na pytanie „Co to jest oświece-
nie?”: „Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z zawinionej przez siebie niepeł-
noletniości. Niepełnoletniość to niezdolność człowieka do posługiwania się własnym
rozumem, bez obcego kierownictwa. [...] Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się
swym własnym rozumem tak oto brzmi hasło oświecenia”34. Wezwanie do samodziel-
ności poznawczej i do samoodpowiedzialności w życiu intelektu zostaje tu dobitnie

32 B. Russell, Szkice niepopularne, tłum. H. Jankowska, Warszawa 1997, s. 91.
33 M. Przełęcki, Warszawskie Spotkania Filozoficzne, „Znak” 1960, nr 11, s. 1508.
34 I. Kant, Co to jest oświecenie?, w: T. Kroński: Kant, Warszawa 1966, s. 164.
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sformułowane, stanowiąc zarazem wezwanie do respektowania i zachowania własnej
godności istoty rozumnej.

W kontekście oświeceniowego postulatu życia intelektualnego na własną odpo-
wiedzialność zastanawiająca jest uwaga Russella, który stwierdza, iż osobliwa nie-
dojrzałość charakteryzuje uprawianie filozofii: „Filozofia to pewne stadium rozwoju
intelektualnego, nie dające się pogodzić z umysłową dojrzałością”. Za niezbędny
warunek „rozkwitu” filozofii Russell uważa wiarę w sens tradycyjnych doktryn, która
jednak nie jest „tak bezkrytyczna, by nie szukała nowych argumentów na ich popar-
cie”35. W wypowiedzi Russella rysuje się obraz filozofii jako takiego ludzkiego przed-
sięwzięcia, w którym – z jakichś powodów – szczególnie trudno osiągnąć zadowala-
jącą odpowiedzialność za przebieg i wyniki własnego życia intelektualnego.

12. Wskazuje się, iż zachodzą różnego typu związki między odpowiedzialnością
filozoficzną a odpowiedzialnością naukową.

12.1. Dająca się określić, kontrolować i oceniać odpowiedzialność za przebieg
i wynik badań naukowych, bywa stawiana za wzór dla działalności wiedzotwórczej,
w tym także dla filozofii. Tak rzecz przedstawia m.in. Klemens Szaniawski: „myśle-
nie filozoficzne podlega takim samym rygorom, jak wszelkie w ogóle odpowiedzialne
myślenie. Wzorcem zaś [...] jest nauka. Filozofii nie przysługują zatem żadne przywi-
leje w stosunku do zasad obowiązujących w nauce”36. Zaakcentowane są tu metafilo-
zoficzne idee odpowiedzialności naukowej bliskie nie tylko umiarkowanej tradycji
Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, lecz też bardziej radykalnemu i redukcjonistyczne-
mu neopozytywistycznemu programowi Rudolfa Carnapa.

Przybliżając podstawowe elementy metafilozoficznego programu filozofii na-
ukowej, które promował Kazimierz Twardowski (twórca Szkoły Lwowsko-Warszaw-
skiej), zwraca się uwagę na istotną rolę, jaką odgrywa w nim – rygorystycznie poj-
mowane – poczucie odpowiedzialności za słowo. Tadeusz Czeżowski ujmuje rzecz
następująco: „badanie filozoficzne jest badaniem naukowym i że winno czynić za-
dość wymaganiom naukowego krytycyzmu i naukowej ścisłości. Krytycyzm naka-
zuje uzasadniać twierdzenia argumentami oraz badać siłę uzasadniającą tych argu-
mentów; naukowa ścisłość wymaga, by wypowiadać głoszone twierdzenia w for-
mie prostej, jasnej, precyzyjnej, jednoznacznie określonej, oraz poczuwać się do pełnej

35 B. Russell, Szkice..., s.77. Z wcześniejszych uwag o niezadowalającym poziomie dojrzałości
wytworów filozofów przytoczyć warto myśl H. Kołłątaja: „Filozofię uważać się powinno za dojrza-
łość rozumu ludzkiego”. Stan pożądany zakłada wysoce pozytywne walory filozofii. Jednak stan fak-
tyczny jest radykalnie odmienny: „Gdyby więc filozofowie cierpliwie czekali i nie byli porywczymi
do wniosku, póki umiejętności potrzebnego nie przygotują materiału, nie mielibyśmy tylu lekko błysz-
czących domysłów, ale na to miejsce mielibyśmy więcej prawdy”. Jest to myśl przytaczana (m.in.
przez ks. Kazimierza Kłósaka) jako argument za programową ostrożnością w wygłaszaniu i ocenie
filozoficznych tez i dowodów (H. Kołłątaj: Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodzaju
ludzkiego, Kraków 1842, s. 315; cyt. za: J. ŻYCIŃSKI, „Philosophari necesse est... Filozoficzna
sylwetka Kazmierza Kłósaka”, „Znak”, 1984 nr 1, s. 11).

36 K. Szaniawski, „Naczelne idee kultury narodowej”, w: Kongres Kultury Polskiej 11-13 grudnia
1981, Warszawa 2000, s. 181.
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za nie odpowiedzialności”37. Dążenie do osiągnięcia „pełnej odpowiedzialności” za
słowo w podstawowy sposób charakteryzuje nastawienie analityczne w filozofii.

Zgodnie z zaleceniami metodologicznego rygoryzmu i ideału „pełnej odpowie-
dzialności” za własne postępowanie, Leon Koj przystępuje do prezentacji elementów
wypracowanej przez siebie zdarzeniowej koncepcji znaku. Wskazuje więc podstawo-
we warunki formalne, których wymaga się od każdej „względnie poprawnej metodo-
logicznie” teorii. Mianowicie powinno się wyliczyć wszystkie: (1) specyficzne termi-
ny pierwotne, (2) rodzaje zmiennych, (3) stałe logiczne, (4) reguły składni, (5) reguły
wnioskowania. Do tego należy też uwzględnić, iż „Stałe logiczne i reguły wniosko-
wania wyznaczają logikę (ewentualnie też matematykę) leżącą u podstaw teorii”. Za
wartą podkreślenia uznaje ideę, iż „merytoryczne rozważania stwarzają potrzebę two-
rzenia nowych logik”. Mając jednak na uwadze daleką od metodologicznych ideałów
praktykę prowadzenia konkretnych analiz, Koj dzieli się wątpliwościami: „stoimy przed
dylematem, czy kontynuować w pełni odpowiedzialne dalsze rozważania i najpierw
próbować stworzyć opisane narzędzia badawcze w postaci stosownej logiki, czy też
zrezygnować z pełnej odpowiedzialności”. Wykazując metodologiczną samoświado-
mość i rygoryzm w ocenie swych poczynań badawczych, wyjaśnia: „decyduję się na
mniej odpowiedzialne postępowanie”, gdyż „temat wydaje mi się tak ciekawy, że wcią-
ga mnie mimo widocznych mankamentów proponowanych rozwiązań”. Mając świado-
mość „nieokreśloności rozważań”, które przedkłada w publikowanym tekście, deklaru-
je, iż zamierza „tak jasno sprawę przedstawić by błędy, których ja nie widzę, były jawne
dla innych i żeby dało się ustalić, co można zrobić, aby je wyeliminować”38. Ta wypo-
wiedź wyraźnie sygnalizuje niektóre z dylematów powstających wówczas, gdy konse-
kwentnie chce się przestrzegać postulatu pełnej odpowiedzialności za słowo.

12.2. Podejmując podstawowe, metafilozoficzne pytanie „Jak filozofować?” Je-
rzy Perzanowski rozpatruje kwestię odpowiedzialności osób uprawiających filozofię.
Jako filozof analityczny, sięgający po narzędzia współczesnej logiki, nawiązuje on zara-
zem do tradycji specyficznego „filozoficznego poczucia odpowiedzialności”, o której –
podążając za ideami fenomenologii Husserla – zaświadczał m.in. Blaustein. Obok od-
powiedzialności naukowej wyraźnie wyróżnia odpowiedzialność filozoficzną. Wymaga
ona respektowania osobliwości filozofii, jej swoistych pojęć i metod filozofii oraz
poważnego podejścia do problemów filozoficznych i do „rzetelnych wyników” osią-
ganych w filozofii. Aby wyraziściej scharakteryzować odpowiedzialność filozoficzną,
Perzanowski kontrastuje ją z postawą nieodpowiedzialność filozoficznej, która „prze-
jawia się w lekceważeniu specyfiki filozofii, w nieliczeniu się z jej rezultatami i meto-
dami, [...], w ucieczce przed problemami filozoficznymi”. Nieodpowiedzialność tę
dostrzega też w „projektach przebudowy filozofii, prowadzących do wyrzucenia za
burtę tego wszystkiego, co w niej „nienaukowe” – w zmiennym znaczeniu słowa,
które więcej mówi o czasach i ludziach niż o filozofii samej” (wskazuje tu na tezy

37 T. Czeżowski, „W dwudziestolecie śmierci Kazimierza Twardowskiego”, w: T. Czeżowski:
Odczyty filozoficzne ,Toruń 1969, s. 9.

38 L. Koj, Zdarzeniowa koncepcja znaku, Warszawa 1998, s. 26-27.
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o „nienaukowości – wręcz bezsensowności – metafizyki” głoszone przez „jakże na-
ukowych neopozytywistów”)39. U podstaw powyższego określenia odpowiedzialno-
ści filozoficznej zdają się leżeć przynajmniej dwa następujące założenia, że (1) zasad-
nie można mówić o istnieniu i rozwoju dążącej do poznania prawdy „filozofii samej”,
niezależnej jakby od historycznie określonych (ograniczonych historycznym kontek-
stem) ludzkich przekonań i mniemań, oraz że (2) projekty przebudowy (m.in. unauko-
wienia) filozofii podlegają ocenie z punktu widzenia respektowania osobliwości pro-
blemów filozoficznych. Na przyjęcie takich metafilozoficznych założeń nie ma jed-
nak powszechnej zgody wśród osób uprawiających filozofię.

Zarazem odpowiedzialność naukowa bywa w niektórych scjentystycznych uję-
ciach przeciwstawiana wskazywanemu i napiętnowanemu „nieodpowiedzialnemu fi-
lozofowaniu” (swoistej nieodpowiedzialności filozoficznej). Naukę w odróżnieniu od
filozofii – jak się wedle radykalnie scjentystycznych mniemań głosi – można upra-
wiać odpowiedzialnie, natomiast filozofię – przynajmniej taką, jak znana dotychczas
– nie sposób; jej dzieje mają świadczyć o tym, że nigdy nie była ona odpowiedzialnie
uprawiana. Niektórzy – motywowani ideami scjentystycznymi, lub w tym punkcie
zbieżnymi z nimi ideami postmodernistycznymi – stwierdzają nawet, że odpowie-
dzialnego, zwłaszcza naukowo odpowiedzialnego, uprawiania filozofii nie należy
wymagać od filozofów, ze względu na specyficzny (nieokreślony) charakter filozofii.

13. Konsekwentne i radykalne stanowisko w kwestii odpowiedzialności filozofa –
podobnie jak Husserl i Ingarden – prezentuje też Izydora Dąmbska i zaświadcza o nim
m.in. w konfrontacji z ideologią marksistowską. Filozofia jawi się w jej ujęciu „czymś
tak dalece ważnym, że bardziej jeszcze niż inne formy naukowej pracy wymaga od
tych, którzy się jej oddali, bezinteresownego umiłowania prawdy, rzetelności myśle-
nia, wierności i odwagi. Z tego aksjologicznego charakteru filozofii jako działalności
życiowej wynikają dla filozofa ważkie zobowiązania i ciąży na nim odpowiedzial-
ność moralna”40. Wedle Dąmbskiej tymi przekonaniami etycznymi nie tylko należy
się samemu kierować, ale również powinno się przekazywać je innym, zwłaszcza
własnym uczniom, z którymi się współfilozofuje.

14. W budzącej niepokój sytuacji, gdy „nasza cywilizacja liberalna stopniowo
pozbywa się samej idei odpowiedzialności moralnej”41, filozof tym bardziej powinien
czuć się odpowiedzialny za autentyczne uprawianie filozofii i zarazem za metareflek-
sję nad przedmiotem i zakresem własnej odpowiedzialności.

Jeśli nawet nie podziela się w pełni radykalizmu autonomicznej samoodpowie-
dzialności w ujęciu Husserla i Ingardena lub Dąmbskiej, to teoretyczne dociekanie, na
czym polega odpowiedzialność filozofa i jej praktyczne respektowanie, są nieustan-
nym wyzwaniem dla każdego filozofa. A uczciwe zmierzenie się z tym wyzwaniem
pozwala kształtować właściwy dla danego czasu etos filozofii.

39 J. Perzanowski, „Przemowa”, w: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, zebrał i opra-
cował J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 7.

40 I. Dąmbska, „Podziękowanie”, „Ruch Filozoficzny” 1978 nr 2-4, s. 127.
41 L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999, s. 205.
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Zrozumienie pola odpowiedzialności filozofa jest jednym z jego niezbywalnych
i stałych zadań, z których powinien się wywiązać, aby móc w sposób wolny i rzetelny
uprawiać filozofię. Inaczej będzie on jedynie mamić innych pozorem filozofii prze-
kształconej w ideologię, może trafiającą w bieżące mody i zapotrzebowanie społecz-
ne, ale za treść i formę takiej ideologii nie weźmie się osobistej odpowiedzialności.
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Petr Jemelka

Bioetika a její základní vymezení1

Key words: bioethics, theory, life, values, anthropocentrism, biocentrism, environment,
medicine

Naši současnost nepochybně charakterizuje neutuchající diskurs
o možnostech a tedy i prestiži či uznání významu takových oblastí
teorie, které nejsou bezprostředně spojeny s aplikační technolo-

gickou praxí. K čemu jsou - filosofie, historiografie, estetika, muzeologie a další
„nepraktické“ obory? Tak stojí otázka - často nesměřovaná k těmto disciplínám
pouze od „laiků,“ ale mnohdy i od reprezentantů těch oblastí teorie, kterým nepo-
chybně lépe vyhovuje soudobá kvantitativní podoba nastavení scientome-
trických kritérií.

Nejinak je tomu i s etikou.2 Pro odpověď na tuto vpravdě oborově exi-
stenční otázku se zdá slibnou možností naše úvahy rozvinout v kontextech
relativně nové varianty tématizace etické problematiky, kterou představuje její
velmi diskutovaná verze – bioetika. Díky šíři svého záběru a obsahové závažno-
sti totiž právě bioetika disponuje značným potenciálem pro další konkrétní roz-
voj etické teorie.3 To však na bioetiku a její autory klade nemalé nároky, v nichž
hraje prim především otázka legitimního vymezení oboru působnosti bioetiky,
určení jejích základních kategorií i promýšlení metodologických otázek.

1 Dolista, J., Vurm, Vl., Vybrané kapitoly z bioetiky (aspekt filozofický). Zdravotně sociální fa-
kulta JU, České Budějovice 2004.

2 Munzarová, M., Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. LF MU Brno, 2002.
3 Piątek, Z., Bioetyka wobec wyzwań globalizacji. In: Andreanský, E. (ed.), Filozofia v kontexte

globalizujúceho sa sveta. Zborník príspevkov z 3.slovenského filozofického kongresu.Slovenské fi-
lozofické združenie při SAV, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave, Katedra filozofie
FF UCM v Trnave, Bratislava 2006, s. 182 an.
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a)Ústřední kategorie bioetické teorie
Bioetická problematika představuje v současnosti inspiraci mnoha více či méně

bouřlivých diskusí. Je typické, že se přitom rozhodně nejedná pouze o ryze teore-
tický diskurs, ale pod vlivem médií je do této reflexe intenzivně vtahována veřejnost
a celé téma bývá také silně zpolitizováno. Přes nepochybnou důležitost diskuto-
vaných otázek je ovšem nutným důsledkem této situace jisté typické zjednodušování
či přesněji řečeno zúžené vnímání okruhu působnosti bioetiky. Jde v posledku o její
převádění na nekončící (a neukončitelnou) debatu nad několika málo vyhraněnými
otázkami (typicky euthanazie či interrupce), kdy teoretici – odborníci jsou angažováni
víceméně jen jako poradci – a to v obou znesvářených diskutujících táborech. V této
souvislosti je vhodné upozornit i na jiný – zřejmě zásadnější – problém soudobého
vnímání celku tohoto oboru. Zdá se totiž, že obvyklé pojetí bioetiky velmi často trpí
dvěma zcela zásadními nedostatky. Jde o zcela typické ztotožnění obsahu bioetiky
s etikou lékařskou (resp. ošetřovatelskou).4 K tomu se váže i problém další – takto
pojímaná bioetika (v podstatě v rozporu se svým pojmenováním) evidentně repre-
zentuje ryzí antropocentrismus. Zabývá se totiž pouze lidskými záležitostmi (a to
navíc jen poměrně úzce vymezeným okruhem, týkajícím se víceméně pouze mezních
situací lidského života – zdraví a nemoci, smrti a reprodukce).

Znamená to, že takovéto obligátní redukcionistické pojetí bioetiky pokračuje
v dnes již kritizované tradici podstatné části filosofického myšlení (v moderní
době typicky třeba existencialismus), zužující obsah ústřední kategorie – života
– jen na antropický význam.

Další problematické aspekty můžeme vypozorovat i v otázce uznávaného
statutu bioetické teorie. Ta je totiž nejčastěji (ostatně právě v souvislosti s výše
uvedenými charakteristikami) považována za oblast etiky aplikované (v těsné
vazbě na etiku profesní). O dostatečnosti takového pojetí však můžeme mít
oprávněné pochybnosti.

Především je vhodné upozornit, že klíčovým pojmem bioetiky by nemělo být
zdraví, ale život (a to ne pouze život lidský). Právě tento přístup totiž umožní
překonání onoho zužujícího antropocentrismu, neboť v axiologické rovině zna-
mená ztotožnění života a dobra, považování života za nejvyšší hodnotu. Důležitý
tu však je rozchod se substančním pojetím - cestou chápání života jako dynamické
hodnoty, která se realizuje a naplňuje samotným žitím, nikoliv transcendentním
směřováním.5 V tomto úhlu pohledu je potom lidský život zcela přirozenou účastí
na onom dobru – je do něj zakomponován strukturálně, funkcionálně i evolučně.

4 Reich, W.T. (ed.), Encyclopedia of Bioethics, vol.I., Simon & Schuster and Prentice Hall Inter-
national, London, 1995.

5 Brázda, R., Úvod do srovnávací etiky. KLP Praha 1998.
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Život především tvoří (a vždy tvořil) takřka bezbřehé téma poznání filoso-
fického i vědeckého (o umění nemluvě). My se proto pokusme o určitý přesah
nejčastějšího pohledu, který obvykle zcela automaticky životem myslí lidský
život. Pokusíme se o obecnější biologicky inspirovanou charakteristiku fe-
noménu života, kterou následně rozvineme od gnoseologických až k axiolo-
gickým úvahám.

* * *
Na počátku je vhodným východiskem především upozornění na velkou

obtíž – s vymezením samotného vysoce abstraktního pojmu život..
Zmíněná antropizující redukce měla jistě dobově podmíněné axiologické

zakotvení - viz Diltheyův vklad do vývoje „Lebensphilosophie“. Svoji roli
zde tedy sehrál onen trend filosofie života, který bychom mohli převést na
pojmy hylézoismus, organicismus, popř. i kosmická dimenze života – ty totiž
mohly při charakteristické teleologické interpretaci směřovat právě zpět k an-
tropismu.6 Ostatně dodnes jeho projevy v podobě tzv. antropického principu
potkáme jak v kosmologii, tak i v jisté linii ekofilosofie (H. Skolimowski).

Ve svém rozchodu s karteziánským typem racionality filosofie života
dospěla k velkému rozčarování nad výsledky speciálních věd. Tuto skepsi lze
ve zkratce uchopit onou poznámkou, vyjadřující základní metodologický pa-
radox dobových vědeckých pokusů o průnik k podstatě života: Zabíjíme, aby-
chom pitvali. Právě z takového rozčarování vycházela filosofie života i ve své
obecněji zaměřené kritice dis-kvalifikujícího (kvantifikujícícho) přístupu ma-
tematizované přírodovědy, který v konečném důsledku navrhuje kompenzo-
vat příklonem k iracionálnímu - resp. intuitivnímu typu poznání.

Přes předcházející kritické poznámky však nyní můžeme dospět i k poku-
su o částečnou rehabilitaci filosofie života. V podobě holismu a ve spojení
s procesuálně koncipovanou ontologií (Bergson, Whitehead) ji totiž můžeme
chápat i jako pokus o překonávání zmíněné zúžené antropické perspektivy a ja-
ko možné otevírající se nové cesty pro rozchod s tradiční spekulativní metafyzi-
kou. Uznat bychom měli i inspirující metodologický vliv pro zrod systémového
přístupu (L. von Bertalanffy) a také pro vznik a rozvoj tzv. hraničních vědních
oborů. Poněkud paradoxně tak i filosofie života přispěla k definitivnímu konci
éry dualismu (subjekt – objekt, hmota – duch, živé – neživé, člověk – příroda
atd.) Tento trend lze v nejširším smyslu chápat jako vykročení směrem k reha-
bilitaci přírody i k lepšímu pochopení toho, co nazýváme fenomenem život.

6 Wittgenstein, L., Poznámky o Frazerově „Zlaté ratolesti.“ In: Filosofický časopis, roč. 54, 2006,
č. 4, s. 561-576.
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* * *
Pokusme se o stručné přiblížení k této otázce tím, že nastíníme život jako

poznání a tedy život jako hodnotu.
Takto totiž můžeme na problém života pohlížet, pokud připustíme, že

jakýkoliv živý organismus existuje „kontextuálně“ - tedy jedině v rámci
určitého prostředí. Jinak řečeno, považujme organismus za homeostatický (ro-
vnovážný) dynamický systém, který je permanentně konfrontován s okolím.

Snad lze následně obhájit i tezi, že udržování dynamické rovnováhy a rela-
tivní celistvosti živého systému je aktuálně (u každého jedince) i historicky
(evolučně) založeno na reflexi, kterou označíme za poznávací.7

Naši výchozí tezi potom můžeme převést i do té podoby, že živé formy
nereflektují své okolí pasivně, ale vždy jde o součást aktivního (byť povýtce
nevědomého, instinktivního8) odporu vůči rozpadu, rozpuštění se v prostředí,
dezintegrace.

Organismy jsou přitom „průtočné“ – nejsou tvořeny ničím jiným než tím,
co obsahuje a poskytuje jejich prostředí. Přesto se udržují v celistvosti a jsou
vůči svému okolí vymezeny. Ona reflexe údajů tedy není samoúčelným hro-
maděním informací, ale je předpokladem jejich využití pro existenci, růst a rozvoj
organismu. Vnější prostředí je touto tvořivou aktivitou neustále začleňováno do
rámce živého systému - a naopak, zpět do prostředí se vracejí rozličné produkty
metabolismu9 a prostředí je ovlivňováno také různorodou životní činností.

Život je spjat s permanentním vyhodnocováním informací (vnitřních i vnějších)
a s rozličnými úrovněmi reagování na výsledky - od makromolekulárních (en-
zymových) aktivit přes buněčné, tkáňové a orgánové funkce, chování jedince
(resp. skupiny), modifikace až po adaptace. Tato reflexe spojená s neustálým
vyhodnocováním parametrů vnějšího i vnitřního světa slouží zachování, udržení
a pokračování života.

Hodnocení v tomto širokém smyslu není tedy pouze lidskou vědomou ak-
tivitou či vztahem, ale týká se alespoň v jisté elementární podobě jakéhokoliv
živého systému – jako součást nebo způsob jeho úsilí o zachování integrity.
Hodnocení takto pojaté je jako celek především vázáno na uspokojování potřeb
- vyhledáváním podmínek pro optimální fungování (nebo vyhýbání se
podmínkám nepříznivým).

7Jonsen, A.R., The Birth of Bioethics. Oxford University Press, N. York – Oxford 1998.
8 Gluchman, V., Etika a reflexie morálky. FF PU Prešov 2008..
9 Rembierz, M., Etyka wobec postmodernistycznej „nocy aksjologicznej.“ In: Gluchman, V. (ed.),

Morálka a súčasnosť, FF PU Prešov 2008, s. 116-127.
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Zároveň je zřejmé, že je třeba rozlišovat různé hladiny potřeb (minimálně
od elementárně biologických až po sociálně kulturní a v tomto rámci od dru-
hově konstantních až po individuálně variabilní). V tomto smyslu se také sluší
připomenout, že v lidském případě je ona standardizovaná podoba reflexe a od-
povědí na podněty vnějšího světa, kterou nazýváme adaptace, rozvinuta ne-
jen do somaticko-etologické, ale i do tzv. kulturní podoby.10 Právě v této spe-
cificky lidské podobě vztahu k prostředí můžeme spatřovat také důvod lidského
evolučního úspěchu – rozšíření člověka ve všech klimatických pásmech bez
toho, aby v průběhu vývoje došlo k rozštěpení do více druhových linií. Jinak
řečeno – i přes značnou typovou různorodost (barva pleti a jiné antropolo-
gické charakteristiky) zůstává člověk jedním biologickým druhem.11

V našich úvahách nyní můžeme dospět až k jisté metaforické formulaci:
ona reflexe, ono poznávání jako neustálá aktualizace informací je pro všechny
živé organismy zdrojem jejich lpění na životě.

Život takto pojatý je sám sobě hodnotou, která se žitím naplňuje. Nejde
o uvědomělý proces; přesto však – právě díky spjatosti s poznáváním – můžeme
právě touto cestou argumentovat ve prospěch života jako skutečně univerzální
(a tedy i nadhumánní) hodnoty.

Snad tímto pojetím lze přispět také k posílení tradiční tématiky environ-
mentalistického a bioetického myšlení a především k jeho posunu směrem od
dosud přetrvávajících a ve své podstatě antropických (resp.antropomorfních)
typů argumentace.

Jde tu o notně jinak vytyčenou podobu života jako hodnoty, spočívající
v sobě samé a existující jedině skrze své vlastní uskutečňování.

A člověk a lidský život? Ten takový univerzální způsob existence (od úrovně
buněčné až po společenskou) překračuje snad jedině tím, že si je své existence
vědom – stejně jako si je vědom i její konečnosti v individuálním smyslu.
Přesah pak spočívá v sebeprojekci do bytí, ve snaze o jeho naplnění smyslem
a také v touze zanechat stopu, něco ze sebe a svých hodnot předat dál (a to ne
pouze v podobě genů).

10 Bilasová, V., Výzvy pre etiku v súčasnosti. FF PU Prešov 2008.
11 Wójcik, W., Wspólczesna refleksja nad etosem rodziny. In: Glucman, V. (ed.), Morálka a

súčasnosť. FF PU Prešov 2008, s. 244-252.
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b)Užší a širší vymezení bioetiky
Od poznámek na adresu potřeby kritického promýšlení ústřední kategorie

bioetické teorie se nyní můžeme dostat i k pokusu o pozitivní formulaci toho,
co vůbec rozumět bioetikou.

V uvedeném kontextu pojímání života jako dobra můžeme plným právem bio-
etice přiřknout výrazněji rozsáhlejší záběr, než je obvykle uváděno právě v poku-
sech tuto teorii interpretovat jen jako aplikovanou etiku profesní. Potom může tato
teorie zahrnovat i etickou reflexi environmentální problematiky.12 I to je ostatně
rozrušení původní ryze antropické vymezenosti jakékoliv etiky – jestliže je původní
tématický okruh mezilidských vztahů rozšířen o dimenzi vztahu člověka k přírodě,
stává se i přírodní bytí hodnotou a vztah k němu již není morálně indiferentní.

Chceme tedy snad poněkud provokativně nabídnout k promýšlení revizi
tradovaného úzkého pojetí bioetiky. Jistou možností by mohlo být nalezení
střední pozice mezi typickým (a námi kritizovaným) chápáním bioetiky jako
etiky preskriptivní a mezi pojetím deskriptivním.13

Preskriptivní (deontologická, normativní) etika hledá především kritéria pro
stanovení podmínek dobrého či špatného jednání a formuluje v tomto smyslu
zákazy a příkazy. Její ústřední otázky zní – jak se máme chovat, co má být a také
co je pro naše jednání závazné? Pochopitelně se také pokouší o zdůvodnění těchto
určení. Tato etika tedy usiluje především o vytyčení našich povinností a cílů a o
určení norem jednání. Problémem tu ovšem je fakt, že realizace těchto požadavků
je vždy závislá nejen na kvalitě jejich konstrukce, ale především na vnější kon-
stelaci společenských podmínek (zejména legislativy). Tedy sama tato teorie
nedisponuje prostředky k prosazení respektu vůči svým požadavkům. Další velmi
podstatnou otázkou tu je i legitimita oněch norem a jejich tvůrců.

Deskriptivní etika usiluje zejména o exaktní popis stávající morálky. Je to
víceméně empirická disciplina, reflektující kulturní (sociální) diferentnost. Od-
tud plyne i její zájem o hledání zdrojů, původu a kulturního kontextu morálních
kritérií. Ptá se na pozadí evidentní diferentnosti morálek, no to, co je za reálnou
morální diverzitou – aniž se ji ovšem pokouší kauzálně vysvětlovat.14 Tato verze
etiky je cenná především svým upozorněním na problematičnost úsilí o nasto-
lení morálního univerzalismu bez ohledu na reálnou historicky podmíněnou
různorodost kulturního prostředí.

12 Grzybek, G., Etyczne podstawy pracy socjalnej. Akademia Techniczno-Humanistyczna Biel-
sko-Biala 2007

13 K tomu blíže viz /5/, s. 140 an.
14 Tomuto stanovisku (včetně dané tématické souvislosti) se blíží mj. i Wittgenstein ve svém kri-

tickém komentáři Frazerovy Zlaté ratolesti /6/.
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Onen návrh hledání jakési kompromisní pozice bioetiky mezi těmito dvěma
póly je motivován opět snahou o přesah pouhého aplikačního pojetí. Profesní
verze etiky potřebuje zřejmě pro svoji adekvátnost i reflexi reálných spo-
lečenských poměrů. Ale měla by disponovat i hlubším zakotvením (až do hla-
diny onto-axiologické), aby mohla oborům, které završuje (viz lékařská pra-
xe, biologický výzkum atd.) nabídnout skutečně hodnotově promyšlené odpovědi
na vytyčované praktické (tedy v posledku technologické) otázky. Můžeme to ve
zkratce vyjádřit tak, že ona technologická hladina je charakterizovatelná hledáním
konkrétní odpovědi na otázku jak?, zatímco ona úroveň axiologická ono jak?
zařazuje do kontextu tázání proč? – čili tázání po smyslu.15

c) Bioetika jako syntetická disciplína
Na tomto místě nyní můžeme učinit dílčí závěr - totiž pokusit se odpovědět

na otázku, zda vůbec můžeme bioetiku považovat za samostatnou teoretickou
disciplinu.16 Je nepochybné, že bioetika jako konzistentní obor vystupuje (např.
vyučuje se) již minimálně tři desetiletí. Přesto však zůstává otázkou, zda je pravým
klasickým teoretickým oborem – ve smyslu koherentní soustavy principů a metod,
zaměřených na zkoumání jistého poměrně striktně vymezeného předmětu.

Bioetika je totiž spíše syntetickou soustavou, opírající se nikoliv o ústřední
teorii, ale o komplex rozličných přístupů i úhlů pohledu na téma neméně neurčitě
vymezené. Zahrnuje tak různé hladiny a horizonty reflexe – od roviny odrazu
speciální technologické problematiky (např. ve spojitosti s medicínskou praxí)
přes diskusi obecně etickou, filosofickou i teologickou. Budeme-li tento agregát
možností zkoušet posuzovat jako jistou verzi etiky, pak nakonec dospějeme
k otázkám po převaze jedné z dvojic možností přístupu ke zcela konkrétním
vztahům, situacím či problémům – zda tedy deontologie nebo konsekvenciali-
smus, zda (např. ve vztahu lékař – pacient) je v oné konkrétní dané verzi bio-
etické výpovědi převažující varianta etiky ctnosti nebo etiky povinnosti.

Metaforicky také můžeme říci, že za dobu své uznávané existence (inten-
zivního bioetického diskursu) tato soustava prodělala v jisté zkratce zrychlený
vývoj od jakési náboženské ortodoxie (středověk oboru) přes racionalistický

15 Zcela typickým příkladem může být např. problém možného výběru pohlaví budoucího potom-
ka. Technologická rovina hledá realizační řešení tohoto zadání, axiologická rovina by měla ovšem
odpovědět na otázku, zda a proč se o něco takového vůbec pokoušet. Poněkud moralizátorsky tu
ovšem musíme dodat, že vše je jinak v ekonomickém kontextu – peníze jsou tím, co o realizaci v po-
slední instanci rozhoduje. A jsou i důvodem, proč zákazy podobného výzkumu či technologií nejsou
řešením, ale pouhým odkladem problému.

16 K tomu blíže viz např. /7/, s. 325 an.
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optimismus (moderna) až k pluralismu přístupů (postmoderna oboru). Tedy
prošla cestou od doslovného lpění na „posvátných textech“ (např. Hippokra-
tova přísaha) přes vědotechnickou manipulativnost s apriorní nadřazeností
odborníka nad laikem (moc nad pacientem) až k soudobé diskursivní podobě.

Bioetika tak je dnes spíše mozaikou teorií a především neutuchajícím di-
skursem – A.R. Jonsen proto používá pracovní označení „demidisciplína.“17

Chce tím naznačit, že ryzí teorie tvoří pouze část celku bioetiky (včetně
promýšlení adekvátní metodologie). Druhá její část (nikoliv snad aplikační)
se ovšem uskutečňuje jako veřejná diskuse.

d) Specifika bioetického diskursu
 Do této diskuse vstupují lidé různých profesí a různého zaměření

a především – z mnoha různých důvodů včetně bezprostřední a emocionálně
nutně podložené osobní zkušenosti. Je zřejmé, že tato agora nemůže teoretic-
kou rovinu nahradit a být fungujícím základem pro třetí – aplikační – sféru.
Hlavní potíží tu je nerozhodnutelnost polarizované debaty, kdy obě zúčastněné
strany jsou schopny snášet dostatek argumentů ve prospěch svého názoru
a výsledkem je paradox – společenská diskuse je v patové situaci, ale spo-
lečenská realita (legislativa) jednu z možných verzí prosazuje. Mimo to často
mají lidé na diskutovaná témata a priori utvořený kvazi-názor18 a fakticky
žádný diskurs nekonají, neboť je argumenty protivné strany nezajímají. Současně
se však sluší také dodat, že osobní bezprostřední zkušenost a zážitková hladina
působí jako velmi intenzivní korekce hotových stanovisek, názorů či doktrin.
Ve chvílích osobní zkušenosti se ukazuje, jak málo trvanlivé jsou jakkoliv
původně tvrdě axiomaticky založené nekompromisní názory. Jak snadno pod-
lehnou erozi ve střetu se skutečnou bolestí, utrpením nebo ztrátou důstojnosti.

Ona teoretická hladina společenského diskursu potom ovšem nefunguje
jen jako místo konfrontace specialistů, ale může (a měla by) v rámci společnosti
působit také „výchovně.“ Nejde o eufemismus, ale o vyjádření názoru o význa-
mu tohoto pedagogického aspektu19 filosofické a etické teorie – pokoušet se
lidem ne snad říkat, co by měli dělat, ale snažit se jim vysvětlit reálnou situaci
a možnosti z ní vyplývající. A to se týká jak oněch úžeji lidsky existenciálních
otázek zdraví, nemoci, reprodukce či umírání,20 tak i neméně důležitých

17 Viz /7/, s. 346.
18 A někdy jsou schopni jej prosazovat i prostřednictvím střelných zbraní (viz atentáty na lékaře,

kteří provádějí interrupce).
19 Této problematice je věnována např. 3. kapitola monografie G. Grzybka /12/.
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problémů environmentálních.
* * *

Tento příspěvek evidentně více otázek otevřel než řešil. Jeho hlavní moti-
vací však bylo pokusit se o revizi obligátního pohledu na jedno z „inflačních“
soudobých témat – vnést do diskursu naivní dotaz po jistotě samotných základů
bioetiky. V případě námi preferovaného širšího pojetí bioetiky lze snad do-
konce konstatovat, že se pravděpodobně jedná o víceméně jedinou oblast eti-
ky, která se v současnosti reálně rozvíjí (a to nejen kvantitativně). A mimo to
lze právě zde spatřovat i jisté východisko k řešení otázky další smysluplné
existence nejen etiky samé, ale také filosofie. Právě v daném tématickém
rozvržení totiž lze spatřovat skutečně novou a závažnou problematiku, sli-
bující další obsažné pokračování filosofické teorie – neboť v posledku tu v této
tématické oblasti zřejmě nelze dost dobře striktně mezi etikou a filosofií dife-
rencovat.

20 Problematice vývoje názorů na komplex otázek spjatých s rodinným životem je věnován např.
text W. Wójcika – viz /11/.
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Lenka Bohunická

Problém praktickej etiky v „jednom svete“

Kľúčové slová: jeden svet, zodpovednosť, práva zvierat, praktická etika, atropocen-
trická,biocentrická a patocentrická orientácia

Jeden svet – je to realita alebo metaforické vyjadrenie potvrdenia toho,
že súčasný stav nášho sveta nie je v totálnom rozklade? To nie je iba
rečnícka otázka. Podobných otázok sa nám vynára obrovské množstvo

v momente, ak sa usilujeme pochopiť, či je ešte možný spoločný svet ako svet
prírody a rozličných sociálnych spoločenstiev. Ani ja nepoznám jednoduchú
a jasnú odpoveď.

Ak vychádzame zo skutočnosti neprebernej rozmanitosti rozličných podôb
živej aj neživej prírody, ktoré tvoria náš svet, možno hovoriť o jednote v roz-
manitosti. Ak sa však začneme zaoberať ľudským konaním a jeho následka-
mi, idylická, harmonická predstava jednoty v rozmanitosti sa stráca a obja-
vujú sa disharmonické tóny devastácie životného prostredia, hladu v niektorých
kútoch nášho sveta, vojen, krutostí vo vzťahu k ľuďom aj zvieratám a pod.

Bolo by asi zjednodušujúce konštatovať, že iba ľudstvo, resp. človek je
príčinou všetkých súčasných problémov, vrátanie globálneho otepľovania
a zároveň arogantné predpokladať, že dokážeme všetky problémy vyriešiť.
Nevyhneme sa však v značnej miere morálnej zodpovednosti za stav tohto
sveta.

V úvode svojej knihy „Jeden svet“, v ktorej sa Peter Singer zamýšľa nad
extrémnymi rozdielmi medzi chudobnými a bohatými krajinami, autor konšta-
tuje, že „ústredná problematika, teda miera, do akej by sme mali pokladať
všetky ľudské bytosti alebo dokonca všetky cítiace tvory za základnú jednot-
ku nášho morálneho zmýšľania, ovplyvní omnoho väčší okruh otázok, než je
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samotná zahraničná pomoc“1. Problém morálneho zmýšľania otvára široký prie-
stor k úvahám o konkrétnych postojoch a konaní. Ľudský vzťah k svetu musí
byť vzťahom zodpovedných bytostí. Zodpovednosti treba učiť a vychovávať.
Zlatica Plašienková vo svojej štúdii „K problému výučby ekofilozofie“ uvádza
jeden z materiálov Unesco, kde sa zdôrazňujú 4 fundamentálne princípy výcho-
vy, ktoré sa dajú ďalej konkretizovať a špecifikovať. Ide o tieto princípy:

1. učiť sa, aby sme spoločne žili,
2. učiť sa, aby sme vedeli,
3. učiť sa, aby sme konali,
4. učiť sa, aby sme boli2.
Jednotlivé princípy sú nespochybniteľné. Problémom však naďalej zostáva

vymedzenie ich samotného konkrétneho obsahu v rámci praktickej aplikácie.
Rovina filozofickej morálnej teórie objasňuje princípy a hodnoty, nedáva

však konkrétnu odpoveď na to, ako by sa mal človek správať ako zodpovedný
rodič, zamestnanec, robotník, vedec, ale aj športovec, návštevník prírody či
majiteľ domáceho zvieraťa a pod. Jeden z teoretikov, pôsobiacich na v minu-
losti na Univerzite Komenského, Jiří Kánský, akcentoval potrebu rozpra-
covávať predovšetkým rovinu praktickej etiky. V svojej štúdii „Podstata
a význam praktické etiky“, odvolávajúc sa na diskusie o vzťahu filozofickej
a aplikovanej etiky, reflektovanej K. Bayertzom, vymedzuje niektoré charak-
teristické znaky typické pre rovinu praktickej etiky:

– nižší stupeň všeobecnosti morálnych súdov a noriem, ktoré sa vzťahujú
iba na určitý typ prípadov;

– výrazný vplyv konkrétnej situácie, kedy sa objavujú menej typické morálne
situácie a protiklad dobra a zla vôbec nie je jednoznačný a je potrebné
voliť to najlepšie z reálne možného, resp. najmenšie možné zlo;

– potreba hlbšieho poznania konkrétnej situácie, napríklad v rámci určitej
profesie a pod.;

– nevyhnutnosť analýzy konkrétnej situácie, ktorá vedie aj k potrebe ob-
sahovej a logickej analýzy základných etických pojmov a princípov, resp.
k väzbe na určitú filozoficko-etickú koncepciu;

– tvorba nových normatívov v oblasti nových javov, väzba na inštitu-
cionálne možnosti riešenia nových situácií (impulzy pre legislatívu);

– rast významu noriem v aplikovanej etike; 3

 1 Singer, P.: Jeden svet. Bratislava 2006, s. 15.
 2 Plašienková, Z.: K problému výučby ekofilozofie. In: PHILOSOPHICA XXXIII, UK Bratislava

2002, s. 177 - 183.
 3 Kánský, J.: Podstata a význam praktické etiky. In.: Filozofia, roč. 49, 1994, č. 5, s. 293 -294.
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Problém zodpovedného prístupu človeka k svetu prostredníctvom
konkré-tnejších morálnych normatívov prezentuje Jiří Kánský aj v prácach
venovaných etike vzťahu ku zvieratám. Hoci sám konštatuje, že táto pro-
blematika môže na prvý pohľad vyzerať ako málo aktuálna, nakoľko prípady
týrania zvierat chápeme skôr ako zlé excesy, v skutočnosti ale živé organi-
zmy, vrátanie zvierat, sú nielen súčasťou nášho sveta, ale spolu s nami ho
aj utvárajú. V štúdii z roku 1998 nazvanej „Práva zvířat“ uvažuje o tom,
čo prekračuje legislatívne normy obsiahnuté v zákone na ochranu zvierat.
V samotnom úvode textu si kladie základnú otázku: „Čo je základom
každého práva, či už právnej či morálnej povahy (niekedy dochádza k ich
stotožneniu či prelínaniu)?“ V odpovedi sa opiera o charakteristiku J. Fe-
inberga: „...právo znamená mať nárok voči niekomu, uznávaný alebo
právnymi zákonmi, alebo morálnymi pravidlami.“4 Ako však možno po-
znať nároky zvierat? Kánsky ukazuje, že je to problematické aj v prípade
ľudí. Nie vždy správne chápeme verbálne vyjadrenia, ešte zložitejšie to je
v nonverbálnej komunikácii. Ako však konštatuje, vždy ide v prípade náro-
kov človeka o ich myšlienkové zdôvodnenie a reciprocitu vzťahujúcu sa
ku každému príslušníkovi homo sapiens, či už jednotlivo, alebo k celku,
prípadne k určitej sociálnej skupine. Základné práva nám tu vystupujú ako
rovnaké, nadobudnuté a vytvorené určitými biologickými danosťami, evo-
lučným aj spoločenským vývojom. Zaujímavá je aj časová dimenzia, na-
koľko práva a nároky sa vzťahujú nielen na prítomnosť, ale aj na minulosť
a budúcnosť. Budúce generácie majú právo na čisté životné prostredie ro-
vnako, ako generácia žijúca.

Aké práva a nároky však vyjadrujú zvieratá? Niektorí ľudia sa domnie-
vajú, že vďaka svojej láske ku zvieratám majú morálne právo „tlmočiť“ ich
nároky. Historicky však boli zvieratá chápané ako veci, teda nie ako subjekt
právnych vzťahov. Doteraz s nimi obchodujeme, chováme ich pre potravu
druhu homo sapiens, nevolíme ich do zastupiteľských orgánov. Môžeme však
obhajovať ich práva. Kánsky tu však kladie otázku: nejedná sa tu predovšetkým
o obhajobu ľudských záujmov, napríklad zdravotných, estetických, citových,
morálnych a pod.? Tu sa nám otvára základný problém: „Sú všetci živočícho-
via hodnotou samy osebe (to znamená bez vzťahu k človeku), hodnotou ro-
vnocennou hodnote človeka, alebo tomu tak nie je?“5 Riešenie tejto otázky

4 Kánský, J.: Práva zvířat. In.: Gluchman, V.-Dokulil, M. (eds.): Praktické otázky etiky a morálky.
Etika III. Prešov, 1998 s. 105.

5 Kánský, J.: Práva zvířat. In.: Gluchman, V.-Dokulil, M. (eds.): Praktické otázky etiky a morálky.
Etika III. Prešov 1998, s. 107.
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prináša rozličné možné filozofické interpretácie, ale aj a to predovšetkým prak-
tické problémy.

V rovine etickej teórie Kánsky uvádza tri základné etické „smery“: antropo-
centricky orientovaná etika, biocentricky orientovaná etika a patocentrická etika.

Antropocentrická etika predstavuje klasickú pozíciu hodnotovej priority
človeka, kde zároveň s jeho prioritným postavením vzniká, v rovine praktic-
kej etiky, aj konkrétna zodpovednosť. V prípade antropocentrického naturali-
zmu ide o interpretáciu človeka ako živočícha s právom „silnejšieho“, ktorý si
vybojoval svoje výsadné postavenie ako „vládcu prírody“. Táto skutočnosť
mu dáva právo uspokojovať svoje záujmy a potreby a svoje pôsobenie vo
vzťahu k zvieratám chápe ako morálne neutrálne.

V prípade antropocentrického humanizmu je taktiež hodnota ľudského živo-
ta interpretovaná ako najvyššia vo vzťahu k iným živočíchom, ale nakoľko je
človeku vlastný aj morálny rozmer, je do určitej miery schopný ovládať svoje
správanie, vrátanie emocionálnej sféry a ako príslušník ľudského rodu je zod-
povedný celej ľudskej spoločnosti za svoje správanie a vzťahy k zvieratám.
V tejto súvislosti Kánsky cituje O. Höffeho, ktorý uvádza dôvody, pre ktoré
máme svoj vzťah k živočíchom morálne regulovať: „a) hospodárske, b) sociálne
(napríklad citové väzby k zvieratám ako ku „členom rodiny“), c) pedagogické
(na tie upozorňoval okrem iného aj I. Kant – kto si zvykne týrať zvieratá, nemá
potom zábrany v týraní ľudí, zviera cíti bolesť ako človek a pod.), d) ochrany
životného prostredia (ochudobnením prírody o živočíšne druhy sa ochudobňuje
aj ľudstvo, aj keď možno až budúce), e) morálne (odmeňujeme a trestáme
domáce zvieratá – otázka je, či oprávnene, ale čo je dôležitejšie, prežívame za
ne osobnú zodpovednosť, ktorá sa premieta do vzťahu k druhým ľuďom)“6.
K týmto dôvodom autor pridáva aj ďalšie možné dôvody, ako je napríklad
estetický. Tu nám pomerne zrozumiteľne vystupuje rovina praktickej filozo-
fie, resp. praktickej etiky. Antropocentrický humanizmus sa premieta do po-
doby konkrétnych dôvodov, ku ktorým sa potom pripája aj ich normatívna
podoba.

Biocentricky orientovaná etika vychádza z tézy o hodnotovej rovnosti člo-
veka so všetkými ostatnými formami života. Táto pozícia je známa vďaka
„etike úcty k životu“ Alberta Schweitzera. Rešpektovanie všetkého živého vždy
a za každých okolností je ťažko splniteľná úloha. Samotný A. Schweitzer ne-
bol schopný tento morálny imperatív vždy dodržať. Ani kultúry Východu,

6 Kánský, J.: Práva zvířat. In.: Gluchman, V. Dokulil, M. (eds.): Praktické otázky etiky a morálky.
Etika III. Prešov 1998, s. 109.
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kde je tradícia biocentrizmu vo väzbe na náboženské tradície o veľa silnejšia,
nedodržujú túto pozíciu absolútne.

Kánský konštatuje, že niektorí ochrancovia zvierat zastávajú biocentrické
pozície hlavne z dôvodu protikladnosti k antropocentrizmu. V praxi by to ale
znamenalo nielen ochraňovať živočíchov, byť dôslednými vegetariánmi, či
vegánmi, ale aj selekciu rastlín, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre ľudský
život. V tejto podobe sa však biocentrizmus posúva k zoocentrizmu. Ilúzie,
ktoré väčšina ľudí rada prijíma o tom, že rozličné negatívne javy, ako napríklad
klamstvo, nevera, neschopnosť postarať sa o vlastné potomstvo a podobne, sú
vlastné iba ľudskej spoločnosti a medzi voľne žijúcimi zvieratami nejestvujú,
podporujú zoocentrickú pozíciu. Táto ale býva často vymedzovaná skôr v ro-
vine proklamácií a oveľa komplikovanejšie realizovaná v praktickom živote.

Patocentrická etika predstavuje pozíciu, ktorá sa viaže na ideu zakladateľa
klasického utilitarizmu J. Benthama, ktorý prišiel s myšlienkou, že základným
kritériom hodnoty života nie je schopnosť myslieť či hovoriť, ale schopnosť
prežívať základné city, ako je radosť, spokojnosť, utrpenie, bolesť a pod., ktoré
sú spoločné všetkým živočíchom. Túto pozíciu rozvíja predovšetkým australský
filozof a etik Peter Singer. Vo viacerých prácach vymedzuje a konkretizuje
mieru citlivosti jednotlivých živočíchov a v súvislosti s touto diferenciáciou
priznáva morálne právo za určitých, jasne vymedzených okolností, niektorých
živočíchov zabiť.7

Napriek rozličným teoretickým východiskovým pozíciám sa v konkrétnom
riešení mnohých problémov vedia odborníci zhodnúť. Ide o problematiku týra-
nia zvierat, lov a zabíjanie chránených druhov, chov nebezpečných živočíchov
a pod.

Spolu s inými živými organizmami obývame našu planétu. Človek však
je, ako jediný živočích, schopný prijať povinnosť zodpovednosti. Preto súhlasím
s J. Kánskym, ktorý v závere spomínanej štúdie konštatuje, že sa vlastne ne-
jedná ani tak o práva zvierat, ale predovšetkým o morálnu povinnosť ľudí voči
živočíchom. „Práva zvierat sú vlastne poznané podmienky ich druhovej
optimálnej (v danom biotope) existencie, ktoré sa majú stať, a čiastočne už aj
stávajú, orientačnými smerovkami ľudského konania a v morálnej sfére sa iba
ako vedomie morálnej povinnosti vo vzťahu k živočíchom, dlhodobo
a v najširších súvislostiach vzťahujú aj k nám samotným.“8

7 pozri napr.: Singer, P.: Praktische Ethik. Stuttgart, Philipp Reclam jun. 1994.
8 Kánský, J.: Práva zvířat. In: Gluchman, V.-Dokulil, M. (eds.): Praktické otázky etiky a morálky.

Etika III. Prešov 1998, s. 116.
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Vzťah človeka k prírode, aj k sebe samému, je často problematický a kon-
fliktný. Sme však schopní konflikty reflektovať a problémy riešiť. Ľudský
rozum je nielen cestou k sebadeštrukcii, ale predovšetkým potenciou, ktorá,
popri iných možnostiach, môže vyústiť do zmysluplnej praktickej normativi-
ty smerujúcej k jednote v rozmanitosti.

Príspevok vznikol v rámci grantového projektu VEGA č. 2/7156/7.
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Wojciech Zieliński

Osoba - racjonalny podmiot decyzji aksjologicznych
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wartość, życie społeczne
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Wstęp

Łagodzić sprawy, doprowadzać do pojednania przeciwników […],
zaokrąglać ostre kanty, naoliwiać tryby, łagodzić zgrzyty nieuchron-
ne nawet w najlepszym ustroju społecznym” – takimi słowy, ponad

sto lat temu, Juliusz Verne (1828-1905) opisywał społeczną misję jednego
z bohaterów Łowcy meteorów1. Tamten wiek postępu technicznego – pełen
mechanicznych trybów i towarzyszących im zgrzytów – dawno minął. Dziś
słychać szum komputerów. Jednak ludzie, którzy z komputerów korzystają,
przeżywają w pewnym sensie te same, co ich XIX-wieczni przodkowie, spo-
łeczne problemy. I przynajmniej niektórzy spośród nich starają się te proble-
my łagodzić.

W szkicu nakreślę jedną z możliwości łagodzenia sporów, upatrywaną
w społecznym funkcjonowaniu osoby, jako podmiotu działań, świadomego wła-
snych decyzji aksjologicznych. Artykuł nie podejmuje ontologicznej proble-
matyki osoby, ani psychologicznych wątków osobowego doświadczenia jed-
nostki. Daleki jest także od prób moralistycznego ujmowania relacji między-
osobowych. Analizowanym zagadnieniem jest społeczny wymiar osoby jako
podmiotu decyzji aksjologicznych. Złożoność tego zagadnienia potęgowana

1 J. Verne, Łowcy meteorów, Warszawa 1973, s. 9.
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jest dziś przez niejasny – i raczej projektowany niż rejestrowany – status poję-
cia racjonalności funkcjonującego w naukach społecznych2.

Dla realizacji postawionego tu zadania posłużono się procedurą trzech kro-
ków. Pierwszym jest prezentacja osoby jako swoistego komponentu życia spo-
łecznego. W kroku drugim uwaga skierowana jest na problem racjonalności
osoby. W kroku trzecim, skupiono się na decyzji aksjologicznej – elemencie
doświadczenia osobowego, mającym istotne znaczenie społeczne, zwłaszcza
w dobie tzw. radykalnego pluralizmu idei3.

Osoba jako komponent życia społecznego

Określenie osoby mianem komponentu życia społecznego może budzić
intelektualny opór, po stronie tych zwłaszcza, którzy ujmują ją w spekulatyw-
nej perspektywie filozoficznej. Wszak komponent pozostaje jedynie częścią
większej całości. Jak zatem mówić o autonomii, czy o godności osoby?! Trud-
ność jest pozorna i znika w chwili uznania wagi, jaką ma w nauce dyscyplina
kompetencyjna. Skupienie uwagi na badaniu obiektów poznawalnych empi-
rycznie wyklucza spekulacje na temat tego, co stanowi istotę osoby, zaś pyta-
nie o jej godność, również stawiać można nie po to, by dociekać istotowego
jej znaczenia, lecz raczej po to, by uchwycić efekty społecznego jej postrzega-
nia4. Mówiąc o osobie, jako obiekcie poznawalnym empirycznie, mam na myśli
jednostkę zlokalizowaną czasowo, przestrzennie i społecznie.

Jürgen Habermas mówi o świecie życia i o osobie, która – obok kultury
i społeczeństwa – stanowi jego strukturalny komponent. Kulturą nazywa „za-
sób wiedzy, do którego uczestnicy komunikacji sięgają i z którego czerpią
interpretacje, kiedy porozumiewają się ze sobą co do czegoś w świecie”. Spo-
łeczeństwem nazywa „te prawowite porządki, za sprawą których uczestnicy
komunikacji regulują swą przynależność do grup społecznych i tym samym
zapewniają solidarność”. Mianem osoby określa podmiot zdolny do mówienia

2 Zob. m.in. A. Chmielewski, Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Filozoficzne i moralne pod-
stawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej, Wrocław
2001, s. 12, 45 i in.; W. Zieliński, Wielość racjonalności w dyskursie aksjologicznym, w: Kulturowe
instrumentarium wolności. Etyka i prawo, red. R. Paradowski, Poznań 2005, s. 61-70.

3 Nt. wieloaspektowej wielości doświadczenia społecznego zob. m.in. A. Manterys, Wielość rze-
czywistości w teoriach socjologicznych, Warszawa 1997, passsim; nt. radykalnego pluralizmu zob.
także W. Zieliński, Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana,
Toruń 2001, s. 73-86 wraz z przypisami.

4 Zob. np. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 2000, s. 50.
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i do działania; zdolny do uczestniczenia w procesach dochodzenia do porozu-
mienia i do utwierdzania przy tym własnej tożsamości. Osobowość zaś, to
kompetencje, które czynią dany podmiot posiadaczem wyżej wymienionych
zdolności. Osoba, jak również społeczeństwo i kultura, zdaniem Habermasa,
„reprodukują się” dzięki swoistemu medium, jakim są interakcje społeczne
splatające się w sieć codziennej praktyki komunikacyjnej5.

Kwestia tożsamościowej (samo)identyfikacji osoby to kolejne zagadnie-
nie złożone. Zdaniem Habermasa, osoba sama z siebie, niejako ze swej natu-
ry, nie spełnia warunków tożsamości, a nawet kryteriów, na podstawie któ-
rych mogłaby w tych warunkach zostać zidentyfikowana. Chcąc być możliwą
do zidentyfikowania, musi ona tożsamość dopiero zdobywać. To zdobywanie
tożsamości dokonuje się przez „językowo zapośredniczone interakcje”. To
oznacza, że „warunki tożsamości dla osób i podstawowe kryteria tożsamości
określonej osoby spełniają one nie tylko dla innych, ale też dla siebie”. Samo-
świadomość osoby obejmuje wiedzę o własnej umiejętności uczestniczenia
w interakcjach społecznych. Każda z osób ma siebie za „określoną osobę, która
wzrastała jako syn czy córka w określonej rodzinie, w określonym kraju, wy-
chowana została w duchu określonego wyznania” itd. Habermas podkreśla, iż
własności te osoba może przypisać sama sobie tylko w taki sposób, iż odpo-
wie na pytanie, „jakim jest człowiekiem, nie zaś którym pośród wszystkich”.
Innymi słowy, osoba może zostać zidentyfikowana numerycznie przez innych,
a tym samym spełniać warunki i kryteria tożsamości, o ile sama sobie umie
przypisać odpowiednie predykaty. O tyle też podejmowana na poziomie ele-
mentarnym „predykatywna samoidentyfikacja osoby” stanowi przesłankę tego,
by dana osoba mogła być przez innych definiowana rodzajowo – jako osoba
w ogóle, i numerycznie – jako osoba określona6.

Osoba jest zatem, w przyjętej tu perspektywie, obiektem wielorako umiej-
scowionym. Określają ją: czas, wyznaczający ramy jej egzystencji, oraz fizy-
kalnie pojęte miejsce, w którym ta egzystencja się toczy. Określa ją także jej
umiejscowienie społeczne, z poprzednimi składnikami integralnie związane.
Realność osoby wykracza niejako poza ramy jej własnej cielesności, sięgając
tych przestrzeni – fizykalnych i społecznych – w których ma ona swój osobo-
wy udział. Osoba pozostaje strukturalnym komponentem ludzkiego świata,
co widoczne – niejako przez kontrast – staje się zwłaszcza, gdy osoba z tego

5 Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, Przyczynek do krytyki rozumu funk-
cjonalnego, Warszawa 2002, s. 244.

6 Por. tamże, s. 189.
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świata odchodzi. Wtedy brak osoby rejestrowany jest nie tylko w miejscu jej
dotychczasowej obecności fizycznej, ale także w tych przestrzeniach struktu-
ry społecznej, w których miała ona swój osobowy udział.

Drugą, obok umiejscowienia, istotną cechą osoby – eksponowaną tu w przy-
jętej perspektywie teoretycznej – jest jej tożsamość. Osoba kreuje własną toż-
samość w przestrzeni społecznej, w toku permanentnego, jak się zdaje, odpo-
wiadania na pytanie, jakim jest człowiekiem. Tożsamość osoby konstytuowa-
na jest, po pierwsze, przez jej umiejscowienie fizykalne – w określonym punkcie
czasoprzestrzeni, dysponującym wobec swego „lokatora” określonym poten-
cjałem możliwości i ograniczeń rozwojowych. Po drugie, wpływ na kształto-
wanie tożsamości osoby ma jej umiejscowienie wśród innych osób i społecz-
nych struktur przez nie tworzonych. W rachubę wchodzą tu nie tylko bezpo-
średnie oddziaływania środowiska społecznego na postawę i zachowania jed-
nostki, kształtujące jej osobowość, ale także, w nie mniejszym, jak się zdaje,
stopniu, konfrontacja odmiennych – uświadamianych i werbalizowanych –
tożsamości osób, zachodząca w, wypełniających praktykę komunikacyjną,
interakcjach społecznych. Za sprawą tej konfrontacji ważność udzielanej so-
bie odpowiedzi na pytanie, jakim się jest człowiekiem, zyskuje dodatkowe
wzmocnienie. Wreszcie, po trzecie, tożsamość osoby konstytuuje jej intelek-
tualne umiejscowienie w świecie idei, świecie uznawanych wartości, tradycji
itd. Tożsamościowa samowiedza osoby uzyskuje spoiwo, które zabezpiecza
ją przed niekontrolowanymi i przez to ryzykownymi zmianami, jakie wiążą
się z reorganizacją fizykalnej czasoprzestrzeni i środowiska społecznego.

Te trzy, umownie wyodrębnione, poziomy umiejscowienia – fizykalny, spo-
łeczny i kulturowy – współokreślając tożsamość osoby, pozostają przestrzenia-
mi-przedmiotami dokonywanej przez osobę kreacji. Zdobywając tożsamość i wy-
kraczając coraz dalej poza ramy własnej cielesności, osoba w jakimś stopniu
tworzy przestrzenie, które zajmuje (i które następnie zwrotnie na nią oddzia-
łują). Korzysta przy tym ze swej uwikłanej społecznie racjonalności.

Złożona racjonalność osoby-podmiotu

Złożoność zagadnienia racjonalności osoby ściśle związana jest z jej „prze-
strzennością” społeczną. W komunikacji społecznej osoba X natrafia m.in. na
rozmaite rodzaje racjonalnej argumentacji towarzyszące działaniom innych
osób – uczestników życia społecznego. Przemierzając rozmaite pola struktury
społecznej, natrafia na względnie ustabilizowane w nich struktury racjonalności.
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Będąc zaś podmiotem aktywnie kreującym własną tożsamość w konfrontacji
z doświadczeniem społecznym, chłonie niejako wszystkie te napotykane po
drodze segmenty racjonalności, przetwarzając je na swoisty „racjonalnościo-
wy konglomerat” właściwy, jak się zdaje, m.in. jej własnym przedracjonal-
nym jeszcze preferencjom aksjologicznym. Wyczerpująca inwentaryzacja spo-
łecznych segmentów racjonalności, wpływających na kształtowanie tożsamo-
ści osoby, nie wydaje się możliwa w odniesieniu do otwartego – w sensie
możliwości rozwojowych – społeczeństwa. A takie społeczeństwo jest tu bra-
ne pod uwagę wraz z pytaniem o specyfikę interesującego nas podmiotu. Za-
sadne będzie przywołanie niektórych spośród owych segmentów, jako zna-
czących dla problemu podejmowanych przez osobę decyzji aksjologicznych.

Jednym z interesujących tutaj segmentów jest to, co określa się mianem racjo-
nalności krytycznej (Karl R. Popper). Ludzka zdolność do krytycznej dyskusji
idei i urządzeń społecznych, zdolność której wykorzystanie legło u podstaw roz-
woju europejskiej kultury, nie stanowi powszechnie obowiązującego wzorca ra-
cjonalności. Koegzystuje ona co najwyżej z innymi wzorcami w ramach tego, co
można by określić wspólnym mianem racjonalności rozproszonej. Popper miał
świadomość tego rozproszenia: Ludzie żyjący w rozwijającym się społeczeństwie
potrzebują wciąż nowych idei, a nie przysporzy ich sama krytyka idei dotychcza-
sowych. Potrzebne są także nowe, być może ryzykowne projekty. Należy pamię-
tać, że przyjmowanie bądź odrzucanie zarówno starych, jak i nowych idei, nie
pozostaje nigdy sprawą czysto racjonalną. Ma w tym swój udział element swo-
bodnej decyzji podmiotu zajmującego wobec idei określone stanowisko7.

Innym interesującym nas tutaj segmentem racjonalności, napotykanym
przez osobę w jej aktywności społecznej, jest racjonalność kognitywno-in-
strumentalna, obecna w przestrzeni społecznej jako rodzaj skomplikowanego
narzędzia, umożliwiającego jednostce społecznej – osobie, grupie, instytucji
itd. – realizację zakładanych celów. Pisał o niej Max Weber8. Ujmowana m.in.
jako swoista cecha nowoczesnej samowiedzy zachodniego społeczeństwa,
umożliwiająca temu społeczeństwu przetrwanie i rozwój w zmieniających się
warunkach jego funkcjonowania, stała się przedmiotem szeregu krytycznych
odniesień Habermasa, formułowanych w konfrontacji z innym typem racjo-
nalności, o którym będzie mowa poniżej9. Racjonalność kognitywno-instru-

7 Por. K.R. Popper, W poszukiwaniu lepszego świata, Warszawa 1997, s. 238-242.
8 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002, s. 18-20,

passim.
9 Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Racjonalność działania a racjonalność

społeczna, Warszawa 1999, s. 32-33, 259nn.

p3.p65 08-07-15, 23:05301



302 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

mentalna wydaje się nieusuwalnym segmentem racjonalności jako takiej, da-
jącym o sobie znać zwłaszcza w sytuacji niewspółmierności składowych dzia-
łania społecznego. Chodzi np. o sytuację, w której osoba X, dysponująca okre-
ślonym potencjałem umiejętności praktycznych (składowa nr 1), staje wobec
konieczności działania w sytuacji p (składowa nr 2), z całym swoim wyposa-
żeniem aksjologicznym, świadomością określonych powinności oraz idealnych
wzorców ich wypełniania (składowa nr 3), a zarazem, ze świadomością ogra-
niczonych możliwości ich praktycznej realizacji w tej konkretnej sytuacji p
(składowa nr 4, jako wypadkowa składowych nr 1-3). Sytuacyjna konieczność
oznacza dla osoby X alternatywę: podjęcie działania i prawdopodobne osią-
gnięcie możliwego w danych warunkach celu, jednak ze świadomością niedo-
pełnienia teoretycznie możliwego do osiągnięcia pułapu powinności, lub też
zaniechanie działania, motywowane chęcią zachowania owego pułapu powin-
ności, jako wyznaczników działania, w stanie nienaruszonym. Na myśl przy-
chodzi tu wielokrotnie analizowane pytanie, czy cel uświęca środki; choć py-
tanie to nie wyczerpuje sygnalizowanego problemu. Społeczna praktyka do-
starcza zaś wielu przykładów postaw odpowiadających członom powyższej
alternatywy.

Jeśli przyjmiemy, że ludzka mowa odznacza się mocą pozwalającą na rze-
czywiste porozumienie społeczne, wkroczymy na teren racjonalności komu-
nikacyjnej. Chodzi tu o takie pojęcie racjonalności, które w komunikacyjnym
dopełnieniu dopuszcza możliwość jednoczenia się osób za sprawą ich swo-
bodnego, wolnego od przymusu, porozumiewania. Mowa, podkreśla Haber-
mas, jest zdolna fundować konsens. Za jej pośrednictwem uczestnicy życia
społecznego przezwyciężają swe pierwotne, subiektywne zapatrywania, dzię-
ki czemu są w stanie osiągać porozumienie co do jedności świata, w którym
żyją, co do „intersubiektywności ich życiowego związku”10. Ten ostatni ele-
ment jest istotny z punktu widzenia przedmiotu niniejszej analizy. Osoba X,
aktywnie kształtująca własną tożsamość w toku społecznego funkcjonowa-
nia, wprowadza w przestrzeń intersubiektywną określony – i modyfikowalny
– potencjał własnego wyposażenia aksjologicznego. Czyni to m.in. za sprawą,
podejmowanych w określonych sytuacjach, decyzji aksjologicznych. Poten-
cjał ów staje się składnikiem życiowego związku osoby X z innymi osobami.
Staje się elementem wspólnym danej społeczności, struktury itd., w których
osoba X ma swoje udziały. Przy czym pojęcie wspólności nie ma tu wartościu-
jącego, lecz opisowe znaczenie. Inne osoby mogą dystansować się od decyzji

10 Por. tamże, s. 33.
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aksjologicznych osoby X. Są niejako skazane na to, by wobec tych decyzji – od
chwili ich zakomunikowania pozostających wszak składnikiem wspólnego do-
świadczenia – zająć jakieś stanowisko, podjąć własne aksjologiczne decyzje.

Osoba, będąc obiektem społecznie przestrzennym, uczestniczy zatem w jed-
noczesnym użytkowaniu różnych typów, segmentów racjonalności, właści-
wych poszczególnym przestrzeniom społecznym przez ową osobę zajmowa-
nym. Z długiej listy możliwych, przywołano trzy takie segmenty: segment
racjonalności krytycznej, segment racjonalności kognitywno-instrumentalnej
oraz segment racjonalności komunikacyjnej. Żaden z nich nie wydaje się po-
siadać prawa wyłączności, i to nie tylko w społecznej przestrzeni ich funkcjo-
nowania, ale także w jednostkowym doświadczeniu asymilującej je osoby.
Osoba będąca komponentem życia społecznego komponuje zarazem własną
racjonalność, jako, po części, wypadkową segmentów racjonalności, wchła-
nianych z pola jej doświadczenia społecznego. Odpowiadając na pytanie, ja-
kim jest człowiekiem, skazana jest niejako na dokonywanie selekcji asymilo-
wanych składników, na podejmowanie wyborów, decyzji aksjologicznych,
dotyczących kształtu własnej, aktywnie tworzonej tożsamości, nieobojętnej
przecież także dla otoczenia społecznego tejże osoby.

Decyzja aksjologiczna i jej rola społeczna

Czym jest decyzja aksjologiczna w znaczeniu tu przyjmowanym? Określ-
my ją następująco: to akt wyboru wartości dokonywany w sytuacji działania
społecznego. Pojęcia w tej projektującej definicji wywołane należy ujmować
szeroko. Habermas analizuje zagadnienie sytuacji działania11 i tę jego analizę
należy wykorzystać. Tu ograniczmy się do prostszego – roboczego – wyja-
śnienia owego pojęcia.

Mianem sytuacji działania społecznego można określić dynamiczny układ
czynników, wśród których kluczową rolę odgrywają działające podmioty, kon-
frontujące stanowiska w określonej kwestii. Przy czym nieistotne są: charak-
ter i ranga owej kwestii, zaś konfrontacja rozumiana jest opisowo, jako zesta-
wienie12 stanowisk, postaw wobec danej kwestii zajmowanych. Kwestia, o któ-
rej tu mowa, stanowi merytoryczny wyznacznik sytuacji działania społecznego.
Wyznacznikiem formalnym jest sposób danego działania, zaś wyznacznikiem

11 Zob. tenże, dz. cyt., t. 2, s. 216nn, passim.
12 Por. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1985, s. 226.
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fizykalnym – wspólne umiejscowienie czasoprzestrzenne stających do kon-
frontacji podmiotów. Innymi słowy, dana sytuacja ma miejsce w określonym
punkcie fizykalnie pojętej czasoprzestrzeni i dotyczy określonej kwestii pro-
blemowej, skłaniającej uczestniczące w danej sytuacji podmioty do zajęcia
względem niej określonego stanowiska, podjęcia określonego działania itd.
Wspólność umiejscowienia podmiotów – konieczna, jako fizykalny wyznacz-
nik sytuacji – nie musi jednak dotyczyć społecznego (strukturalnego) i kultu-
rowego (ideowego) umiejscowienia stron konfrontacji. Poszczególne podmioty
mogą uczestniczyć w sytuacji działania społecznego jako reprezentanci roż-
norodzajowych struktur społecznych oraz nietożsamych światów idei, co tym
bardziej komplikuje charakter danej sytuacji.

Z kolei dla wyjaśnienia pojęcia wartości posłużmy się konwencją etyki
aksjologicznej13, abstrahując od szczegółowych analiz wewnętrznych zróżni-
cowań zachodzących w jej ramach14. Otóż wartość postrzegana jest tu proza-
icznie, jako obiekt budzący pozytywne lub negatywne zainteresowanie jed-
nostki. W tym znaczeniu wartością dla osoby X może być zarówno przedmiot
materialny, jak i idea; zarówno obiekt stosunkowo prosty (np. dochód uzyski-
wany z pracy), jak i obiekt złożony (np. narodowa tradycja). Wartość jest tym,
czym jest, jako przedmiot wyboru danej osoby X, wyrażony w jej decyzji ak-
sjologicznej. Jako taka, wartość istnieje wystarczająco, by stawać się możli-
wym przedmiotem wyboru innych osób. Mało tego. Nieuchronnie staje się
ona przedmiotem decyzji aksjologicznych innych osób, podmiotów – tych,
które poznają decyzję aksjologiczną osoby X – przy czym oczywiście decyzje
owych innych podmiotów wobec wartości wybranej przez osobę X mogą mieć
zarówno pozytywny (afirmatywny), jak i negatywny charakter. Istotne jest tu
zaistnienie decyzji aksjologicznej w sytuacji działania społecznego. Zwłasz-
cza wtedy, gdy działające podmioty reprezentują różnorodzajowe struktury,
przestrzenie społeczne lub nietożsame światy idei, decyzja aksjologiczna sta-
je się aktem wyposażania owych struktur w nową jakość, jaką jest wartość
wybrana, określona przez osobę X. I dopiero w tym momencie możliwe staje
się modyfikowanie postaw, działań, zachowań podmiotów – uczestników da-
nej sytuacji. Nie mają one niejako wyboru, muszą jakoś odnieść się do zgło-
szonej decyzji aksjologicznej, zaś podmiot tę decyzję podejmujący skazany
zostaje na przyjęcie jej krytyki. W ten sposób społecznie możliwa staje się

13 Charakterystyka etyki aksjologicznej w: V.J. Bourke, Historia etyki, Warszawa 1994, s. 239-251.
14 Zob. K. Stachewicz, Fenomenologiczna etyka wartości a dwudziestowieczna filozofia moralności,

„Kwartalnik Filozoficzny”, t. 31, 2003, z. 1, s. 39-54.
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realizacja fundamentalnego postulatu krytycznego racjonalizmu, sformułowa-
nego przez Poppera w jego moralnym credo: „Ja mogę się mylić, ty możesz
mieć rację, i wspólnym wysiłkiem możemy zbliżyć się do prawdy”15.

Decyzja aksjologiczna może być rozpatrywana jako rodzaj narzędzia
umożliwiającego eksponowanie wartości użytkowanych w społecznym ko-
munikowaniu się rozmaitych podmiotów16. Owszem, z powyższego nie
wynika wcale, że rzecz dotyczy tylko tzw. wartości wyższych, czy chociaż-
by szeroko pojętych pozytywów. Można uczynić zarzut, że narzędzie, o któ-
rym tu mowa, wykorzystać można także do nieszlachetnych celów, do pro-
mowania tzw. anty-wartości. Zauważyć warto, iż każde ludzkie narzędzie
wykorzystywać można zarówno do dobrych, jak i do złych celów. Skoro
współczesne życie społeczne nie cieszy się dostatkiem wartości wyższych,
to może warto wykorzystać decyzję aksjologiczną jako narzędzie służące
poprawie jakości życia społecznego, nie zrażając się możliwością negatyw-
nego jego wykorzystania.

Podejmując decyzje aksjologiczne osoba X buduje własną tożsamość, sta-
je się społecznie identyfikowalna. Określa przy tym nie tylko swój stosunek
do wybieranych wartości, ale pośrednio określa stosunek do innych osób, pod-
miotów współuczestniczących w działaniu społecznym. I tak np. konformizm
lub przeciwnie nonkonformizm, indywidualizm osoby X manifestowany w okre-
ślonej sytuacji, jawić się będzie, jako pochodna podejmowanych przez nią
decyzji aksjologicznych. Jeśli za Habermasem przywołamy pojęcie świata życia
jednostki, rozumianego jako „zasób przekazanych kulturowo i zorganizowa-
nych językowo wzorów interpretacji”17, to i uznać wypadnie, że dla świata
życia decyzja aksjologiczna jest aktem nieobojętnym. Skoro w jej wyniku jed-
nostkowe wzory interpretacji rzeczywistości ulegną modyfikacji, to przełoży
się to na ponadjednostkowe funkcjonowanie danego podmiotu, uwypuklając
społeczną rolę decyzji aksjologicznych.

15 Por. K.R. Popper, Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Warszawa 1997, s. 10n.
16 Zob. W. Zieliński, Decyzja aksjologiczna w sporze o wartości, w: Konflikt interesów – konflikt

wartości, red. A. Węgrzecki, Kraków 2005, s. 69-80.
17 Por. J. Habermas, dz. cyt., t. 2, s. 220.
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Zakończenie

Osobę potraktowano tu jako obiekt wielorako umiejscowiony, kompo-
nowany czasoprzestrzennie, społecznie i kulturowo; cechujący się złożoną
racjonalnością – pochodną rozmaitych segmentów racjonalności, obecnych
w społeczno-kulturowej przestrzeni przez osobę zajmowanej; m.in. racjonal-
ności krytycznej, kognitywno-instrumentalnej i komunikacyjnej. Będąc swo-
istym komponentem życia społecznego, osoba nieustannie komponuje zara-
zem własną racjonalność. Czyni to m.in. przez podejmowane w sytuacjach
działania społecznego decyzje aksjologiczne. Wraz z innymi czynnikami kształ-
tują one tożsamość osoby, oraz społeczną przestrzeń przez nią zajmowaną.
O ewentualnym pożytku z takowego ujęcia osoby niechże orzekną krytyczni
odbiorcy poczynionych tu uwag18.

Cytując Verne’a sygnalizowano możliwość łagodzenia sporów, upatrywaną
w społecznym funkcjonowaniu osoby. Wyraźny wpływ na łagodzenie sporów
ma ujawnianie wielorakich założeń konfrontowanych stanowisk, w tym zało-
żeń aksjologicznych.

18 Jeśli to możliwe, uwzględniając także artykuł: W. Zieliński, Decyzjonizm aksjologiczny w ety-
ce i teorii społecznej. Zarys problemu, w: Nauka, świat, człowiek. Księga poświęcona pamięci Ireny
Szumilewicz-Lachman, red. W. Krajewski, Gdańsk 2005, s. 303-315.
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Maciej Woźniczka

Społeczeństwo, kultura, moralność - problem elit

Słowa kluczowe: filozofia społeczna, social philosophy; filozofia polityczna, political
philosophy; elity w systemie demokratycznym, elite in democratic system; dynamika
kultury, the dynamics of culture; kultura materialna a kultura duchowa, material culture
and spiritual culture; moralność powszechna a moralność elit, general morality and
morality of elites; racjonalizacja moralności społecznej, rationalization of social
moralisty; filozofia wobec kultury masowej, philosophy and mass culture.

Jeden człowiek jest lepszy niż dwóch, dwóch
niż gromada, gromada niż społeczeństwo

Henryk Elzenberg

W refleksji filozofa chciałoby się wzmocnić pozytywny sens
desygnatów tytułowych terminów. Najlepszy ich układ to społe-
czeństwo o wysokim stopniu rozwoju kultury, której podstawą

jest moralność. W mocniejszym wariancie stwierdzić można, że gwarancją dobrze
rozwiniętej kultury jest powszechny dostęp do wartości wyższych. Kultura
wysoka jest dziełem bardziej wybitnych jednostek (w tym o silnych
usprawnieniach moralnych), niż rezultatem jakiegoś „standardowego”
funkcjonowania społeczeństw. Jednak kryteria funkcjonalne nie zawsze są zgodne
z kryteriami aksjologicznymi.

1. Społeczeństwo

Spośród trzech terminów: społeczeństwo, kultura, moralność największy
niepokój filozofa budzi termin pierwszy. Przede wszystkim dlatego, że jest to
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podstawowe pojęcie innej nauki - socjologii. Ale refleksja dotycząca społe-
czeństwa nie jest obca filozofii. W elementarnych podziałach filozofii, obok
klasycznych jej dyscyplin wyróżnia się filozofię społeczną.1 Współczesna
ekspansja socjologizmu może rodzić pytanie: co analiza przestrzeni społecz-
nej ma do kultury wysokiej?

1.1. Pojmowanie społeczeństwa

Refleksja z pogranicza socjologii i filozofii społecznej nie wydaje się być atrak-
cyjna dla filozofa. Dystans dzielący tę problematykę od klasycznych problemów
filozofii wydaje się zbyt duży. Jeśli już miałby ją prowadzić, to zapewne wolałby
bardziej wskazywać zagrożenia (np. wiązane ze zjawiskiem kultury masowej,
skutkami rozwoju cywilizacji technicznej), niż jakieś szczególne korzyści. Jednak
wzrost złożoności funkcjonowania jednostek, coraz silniejsze uwarunkowania ich
współoddziaływania, przyspieszony rozwój cywilizacyjny powodują, że refleksja
dotycząca dużych zbiorowości winna być podjęta w filozofii.

Filozofia społeczna była obszarem nadużyć ideologicznych. Powoływanie się
na społeczeństwo jako samodzielny byt określający i normujący zachowanie
jednostek wykorzystywane było w uzasadnianiu funkcjonowania systemów
totalitarnych. Być może w odpowiedzi na te nadużycia, w ideologii liberalizmu
„... z niechęcią odnosi się do wizji czegoś swoiście »społecznego«, albowiem za
całkowicie samowystarczalne uznaje się jednostki”2. Trzeba przyznać, że we współ-
czesnej filozofii podejmowane są próby wykorzystywania odniesień społecznych
do kwalifikacji teoretycznych i praktycznych aspektów moralności (J. Rawls: pro-
pozycja zastąpienia utylitaryzmu teorią umowy społecznej; A. MacIntyre: zwią-
zek między formami życia społecznego a zasadami moralnymi)3.

1 Por.: „Termin »filozofia społeczna« nie ma współcześnie jasno określonego znaczenia.”, w: T. Hon-
derich, Encyklopedia filozofii, przeł. J. Łoziński, Poznań 1999, s. 870; por. też: „Niejasny wydaje się
zarówno charakter filozofii społecznej, jak i jej zakres. Aby się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do
filozoficznych słowników i encyklopedii (warto odnotować, iż wiele z nich nie zawiera zresztą w ogóle
takiego hasła, choć zazwyczaj zawiera np. hasło “Filozofia polityczna”) lub zapoznać się z zawartością
czasopism mająch w tytule słowa “filozofia społeczna” (np. „Journal of Social Philosophy”, „Social
Philosophy and Policy” itp.). Na to samo zdaje się też wskazywać zawartość tych rozdziałów ksiązki
Stanisława Borzyma o filozofii polskiej, którym został nadany tytuł »Społeczeństwo«. Świadczy ona
bardziej o rozmaitości przedmiotów, którymi filozofia społeczna zwykła się zajmować, niż o jej istnie-
niu jako subdyscypliny filozoficznej o ustalonym charakterze i miejscu w filozofii.”, w: J. Szacki, Pol-
ska filozofia społeczna XX w., w: www.calculemus.org/forum/2/szacki.doc (X.2007).

2 T. Honderich, Encyklopedia filozofii, przeł. J. Łoziński, Poznań 1999, s. 870.
3 Zob. także: M. Rembierz, Projekt liberalny a przejrzystość życia społecznego. Polskie doświadczenia w

świetle refleksji filozoficznej. „Phenomena” 1997, tom IV-V („Demokracja – trudne początki”), s. 128-148.
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Czym jest społeczeństwo? Dobrze zorganizowaną i funkcjonującą cało-
ścią czy tylko dość chaotycznym uporządkowaniem jednostek? Właściwym
miejscem samorealizacji człowieka czy środkiem do jego zniewolenia? Jaką
„klasę bytową” reprezentuje? Jaki rodzaj opisu filozoficznego jest do niego
najbardziej przydatny? Czy w przeciwieństwie do terminu: “mądrość jednost-
ki” można twierdzić o istnieniu specyficznej “mądrości społecznej”, a może
nawet „ducha społecznego” (w analogii odpowiednio do „ducha jednostki”
i „ducha społeczności”)? Do jakiego stopnia standardy społeczne winny nor-
mować doświadczenie egzystencjalne jednostki? Niepokój wobec nadawania
społeczeństwu zbyt wysokich uprawnień wyrażany był dość mocno w trady-
cji filozoficznej. Już twórca socjologii - August Comte - określając ją mianem
„fizyki społecznej” nie nadawał jej wysokiej rangi filozoficznej. A i czy współ-
czesne „społeczeństwo sieciowe” zorientowane jest na wartości wyższe, na
bardziej ugruntowany ogląd rzeczywistości?

Pojawianie się tego typu wątpliwości nie skłania do optymizmu. Refleksja
o społeczeństwie wydaje się refleksją o charakterze technokratycznym, odda-
loną od jednostkowego uczestnictwa w kulturze wysokiej (np. od sporów do-
tyczących wartości, duchowości), odległą od podmiotowego doświadczenia
osoby. Przecież w naturze tej refleksji leży dystansowanie się od specyficz-
nych doświadczeń jednostki, swoiste „uśrednianie” ich doświadczenia egzy-
stencjalno-kulturowego, zwracanie uwagi na aspekty całościowe funkcjono-
wania dużych grup społecznych.

1.2. Osłabienie elit społecznych w systemie demokratycznym

Zasadniczy niepokój dotyczący demokratycznego funkcjonowania społe-
czeństwa pochodzi z filozofii polityki. Demokratyczna forma wyrażania de-
cyzji społecznych może być niebezpieczna. Już Sokrates został skazany na
śmierć w wyniku decyzji ateńskiej demokracji. I odwrotnie, filarem kultury
filozoficznej Europy stały się nie poglądy ateńskiego „społeczeństwa”, lecz
idee Sokratesa. Konflikt ten zdaje się być znamienny dla relacji między „spo-
łeczeństwem” a wybitnymi osobowościami filozofii. W tzw. “demokracji lu-
dowej” filozofów zmuszano do emigracji, bądź ograniczano ich udział w życiu
akademickim.

W teoriach politycznych sprawa wydaje się oczywista. Niech rządzą naj-
lepsi. Jednak ich wyłanianie budzi wątpliwości. Patrzenie na świat od strony
„społeczeństwa” zdecydowanie nie ma charakteru elitarnego. Nieszczęściem

p3.p65 08-07-15, 23:05309



310 Społeczeństwo, kultura, moralność – Spoločnosť, kultúra, morálka

procedury demokratycznej jest sposób kreowania elit. W krytyce idei demo-
kracji dostrzega się jej podstawowe braki, tworząc pytanie: „... czy ludzie po-
winni podejmować decyzje w skomplikowanych sprawach, nawet gdy braku-
je im fachowej wiedzy...”4. Zakładając, że dominującym stopniem stanu kul-
turowego człowieka w społeczeństwie jest poziom średniej kompetencji, stwier-
dza się, że to reprezentanci owego stanu mają odgrywać podstawową rolę w
funkcjonowaniu społeczeństwa. Jest to sytuacja, w której warstwa średnia
dominuje (idea populizmu) - a nie ma dostatecznych kwalifikacji moralnych
czy poznawczych, żeby dostrzec, doświadczyć czy uwewnętrznić jakiekol-
wiek elementy kultury wysokiej. H. Elzenberg pisał w 1952 r.: „... otóż ja małą
»rzeczpospolitą« pięknych dusz wolę niż wielką, wszechogarniającą - świntu-
chów”5.

Dynamiczny rozwój socjologii wpływa na realne funkcjonowanie społe-
czeństwa. Socjologiczna analiza procesów społecznych zdaje się zyskiwać
status unormowań aksjologicznych. To, „czego chce społeczeństwo” staje się
wartością. A co z głosem elity? Na czym polega zwielokrotnienie jej mocy
kulturowej, jak wzmocnić jej status? Mądrość (traktowana w jakichkolwiek
aspektach: kulturowym, politycznym, religijnym) nie powstaje w wyniku gło-
sowania. Można nawet twierdzić, że i jej rozpoznanie nie ma charakteru po-
wszechnego. Zniechęcającym przykładem niestosowności w funkcjonowaniu
obecnego modelu społeczeństwa niech będzie zjawisko „demokracji medial-
nej”. O decyzjach społecznych rozstrzygają niekiedy powierzchowne wraże-
nia, nieistotne szczegóły, przypadkowe sympatie. Czy jest to wystarczający
powód do prawem gwarantowanego udziału we władzy społecznej?

Wszystkie decyzje społeczne, powstające w wyniku aktów wyborczych
tego modelu demokracji obciążone są błędem systemowym. Powołując się na
podstawowe prawa podmiotowe i godnościowe, zakłada się równocenność
decyzji jednostek. Z prawa do życia każdej jednostki wynika prawo do przed-
stawiania swojej woli politycznej. Nie istnieje jakiekolwiek ostateczne kryte-
rium, zezwalające na wartościowanie tej woli, a w szczególności wprowadze-
nie do niej jakiejś miary. Ten istotny brak systemu demokracji nie jest w żaden
sposób rozwiązywany.

3 Zob. także: M. Rembierz, Projekt liberalny a przejrzystość życia społecznego. Polskie doświadcze-
nia w świetle refleksji filozoficznej. „Phenomena” 1997, tom IV-V („Demokracja – trudne początki”),
s. 128-148.

4 A. Gutman, Demokracja, w: R.E. Godin, P. Petit, Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej,
przeł. C. Cieśliński, M. Poręba, Warszawa 1998, s. 530.

5 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Toruń 2002, s. 405.
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Jeden z przewrotów nauki nowożytnej wiąże się z pojęciem miary. Opis
rzeczywistości zyskał na wartości, jeśli rejestrowano nie tylko zjawisko, ale
i określano jego parametry ilościowe. Być może w funkcjonowaniu społeczeństw
potrzebna jest taka modyfikacja. Chciałoby się tu przedstawić swoisty test kom-
petencji politycznej. Każdemu obywatelowi przysługiwałby jeden głos, ale jego
waga zależałaby od jego kompetencji w rozwiązywaniu danego problemu spo-
łecznego. Dotychczas przyjmowane utopijne założenie „kompetentnego oby-
watela” nie sprawdza się w rozstrzygnięciach społecznych.

2. Kultura

Jeśli przez kulturę rozumieć całokształt duchowego i materialnego dorob-
ku społeczeństwa, to relacja jest tu jednoznacznie określona. Społeczeństwo
jest jedynie bazą, na której tworzona jest kultura. Oddziaływanie jest dwu-
stronne: przeobrażenia kultury zmieniają funkcjonowanie społeczeństwa.
Obecna konwencja kulturowa postmodernizmu budzi kontrowersje, a począ-
tek kryzysu kultury dostrzega się w II połowie XIX w.6.

Istnienie kultury jest rezultatem złożonych procesów historycznych (wią-
zanych z przekazem tradycji - np. system edukacji), społecznych (akceptowa-
nych treści i idei), czy prawnych. Z dziejów przemian kultury wynika jakaś jej
postać, prezentowana przez dane społeczeństwo. Jej dzieje i dana jej postać
nie dają się dobrze zracjonalizować. Przemiany kultury mają charakter żywio-
łowy. Próby zrozumienia roli danego etapu kulturowego przychodzą zwykle
wraz z jego kresem.

Żywiołowość funkcjonowania kultury ma miejsce też na poziomie struk-
turalnym. Całość dorobku kulturowego społeczeństwa realizowana jest przez
zarówno jego mniejsze grupy społeczne, jak i poszczególne jednostki. Okre-
ślenie ich udziału w tworzeniu kultury napotyka na trudności. Jak zestawiać
z sobą dorobek danych grup wobec dorobku jednostek? Czy kłaść nacisk na
działanie grup, czy akcentować osiągnięcia jednostek? W odpowiedzi na te
trudności przyjmuje się zasadę harmonii. Potrzebne jest jedno i drugie.

Podobne trudności występują na poziomie wartości. Duchowy i material-
ny dorobek nie ma charakteru jednolitego, nie da się zestawić w jednej skali.

6 Por.: „Przeświadczenie o postępie społecznym i możliwości pogodzenia interesów jednostki
z dobrem ogólnym uznano za złudzenie i przeciwstawiono mu pesymistyczne oceny aktualnego stanu
społeczeństwa.”, w: Z. Kuderowicz, Dilthey, Warszawa 1987, s. 7.
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Już same kryteria jego wyodrębniania nie są spójne. Na mocy jakich założeń
można twierdzić o wyższości jednych dóbr nad innymi? Jaka jest relacja np.
między wartością dorobku materialnego a wartością dorobku duchowego? Co
jest ważniejsze dla kultury: zbudowanie domu czy napisanie książki? I tu po-
dobnie - rozwiązywanie tego problemu czynione jest przez odwoływanie się
do racji społecznych.

Przesłaniem kultury jest nie tylko zaspokojenie najprostszych ludzkich
potrzeb bytowych, ale przekazanie i ciągłe poszukiwanie wartościowych idei
i sensownych treści. Orientacja kultury jest zdecydowanie antropologiczna:
to człowiek ma lepiej funkcjonować w danej mu rzeczywistości, to on jest
podmiotem dziejów, to wobec niego orientowane są najprostsze wizje doświad-
czenia egzystencjalnego, jak i te zmierzające do wysokiej transcendencji. Nad-
mierne uspołecznianie, czy “demokratyzacja” doświadczenia kulturowego wy-
daje się być destrukcyjna dla niej samej. Technologia upowszechnienia powo-
duje „rozdrobnienie wartości transcendentnych kultury”7. Czy można i jaki ma
sens tworzenie spójnego programu wyraźnie antyspołecznej, zdecydowanie in-
dywidualistycznej drogi jednostkowego doświadczenia kulturowego?

Kultura winna zawierać element prognostyczny, idealistyczny, podnoszą-
cy i otwierający. Tkwi on w podstawach jej funkcjonowania. Rozwój może
iść tylko w kierunku tego co mocniejsze, wyraźniejsze, w jakichś kategoriach
lepsze. Wzorzec to mocna kultura intelektualna i duchowa z silną akceptacją
tradycji, ale i otwarciem na nowe wyzwania cywilizacyjne. Istotne jest jej
osadzenie instytucjonalne (np. system edukacji), jak i niesformalizowane do-
świadczenie kulturowe. Funkcje instytucjonalne winny pełnić osoby o wyso-
kim autorytecie społecznym. To nieporozumienie, jeśli w Polsce ministrem
edukacji staje się przedstawiciel partii politycznej (która w następnych wybo-
rach nie wchodzi do Sejmu). Dlaczego społeczeństwo ma tak słabe mechani-
zmy kreowania przywódców? Obecne rozwiązania instytucjonalno-organiza-
cyjne powodują zbyt duży wpływ polityki na kulturowe funkcjonowanie spo-
łeczeństwa (szczególnie w obszarze edukacji).

Zdziwienie budzi swoisty „aktualizm” kultury. Dominacja bieżącego do-
świadczenia rzeczywistości powoduje znaczny dystans zarówno wobec trady-
cji, jak i przyszłości. Aktualność doświadczenia kulturowego, jakkolwiek istot-
na dla jego dynamiki, nie może jednak przesłaniać stałych trendów przeobra-
żeń kultury.

7 Por. dyskusję poglądów H. Marcusego w: A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 108.
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Kultura rozumiana jako narzędzie kontroli przemian społeczeństw nie za-
wsze dobrze spełnia tę funkcję. Przykładem: rozwój technologiczny cywiliza-
cji powodujący istotne zmiany w funkcjonowaniu kultury (obszerną jego kry-
tykę przedstawił m.in. A. Schweitzer). Jednym z nich jest kultura masowa.
Mimo, że nie jest nosicielem najwyższych wartości, to posiada ona najpow-
szechniejszą aprobatę społeczną. Nadmierne akcentowanie społecznego wa-
runkowania kultury (instytucjonalne, polityczne, komercyjne) nie jest dla niej
korzystne. Kultura zdecydowanie nie ma charakteru egalitarnego, wręcz im
jest wyższa, tym jest bardziej elitarna. Dostęp do wartości najwyższych moż-
liwy jest dla nielicznych. I tylko jednostki, stając się autorytetami kulturowy-
mi (naukowymi, religijnymi, społecznymi) są w stanie poważnie wpływać na
funkcjonowanie społeczeństwa.

3. Moralność

W literaturze dotyczącej moralności stwierdza się, że podstawą funkcjo-
nowania społeczności i wiązanej z nią kultury, jest moralność. Stanowi ona
wyjście ponad system uregulowań prawnych, bądź instytucjonalnych. Jest
“smarem społecznym” zabezpieczającym w miarę poprawne funkcjonowanie
jednostek. Społeczeństwo jako całość nie posiada jakiejś jednej spójnej mo-
ralności. Czasem używa się terminów: “moralność społeczna”, “etyka spo-
łeczna”, ale mają one charakter dość ogólny, służą raczej do wstępnego opisu
zjawiska, niż niesienia bardziej precyzyjnej informacji. Niekiedy przy pomo-
cy tego terminu próbuje się ująć podstawowe cechy moralne danej społeczno-
ści. Społeczeństwo to zbiór pewnych, niekiedy wysoce zróżnicowanych grup
społecznych, a patrząc od strony moralnej, również i czasem wysoce zindywi-
dualizowanych jednostek. Próba opisu moralnego społeczeństwa jako całości
zawsze jest skazana na dużą niedokładność.

Trudności z wartością decyzji społecznych (obarczonych błędem syste-
mowym) i tworzonej na ich podstawie kultury (niosącej ich bezpośrednie kon-
sekwencje) ulegają szczególnemu uwyraźnieniu w obszarze moralnym. We
wzorcach moralnych, preferowanych przez społeczeństwo, odrzuca się war-
tości kultury wysokiej, pomija się znaczenie „górnej części” specyfiki aksjo-
logicznej jednostki. Moralność to wyjątkowy obszar doświadczenia egzysten-
cjalnego człowieka. W głównej mierze ma ona silnie podmiotowy charakter
(związana jest z wychowaniem, przejętą tradycją, ale również, a może przede
wszystkim, wrażliwością, konstrukcją psychiczną człowieka). Naturalne jest,
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że społeczny opis tego zjawiska nie może uwzględniać tak subtelnych czy
zindywidualizowanych elementów.

Jednym z najstarszych podziałów w moralności jest wyróżnienie moral-
ności powszechnej i moralności elity (Heraklit: moralność tłumu i moralność
mędrca, w Indiach moralność wiązana była z przynależnością do określonych
grup społecznych: system kastowy). I współcześnie podział ten zdaje się nie
tracić na aktualności. W funkcjonowaniu społeczeństwa istotne jest współod-
działywanie obu zakresów moralności. O wartości kultury decyduje zarówno
poziom moralności powszechnej, jak i moralności elity. Z natury rzeczy mo-
ralność powszechna dotyczy bardziej kwestii egzystencjalnych, natomiast
moralność elity odnoszona jest do wyższego poziomu uzasadnień racjonal-
nych (intelektualizm etyczny), bądź rozstrzygnięć o charakterze duchowym
(etyki wiązane z religią). Często wzorce propagowane przez przedstawicieli
elity intelektualno-duchowej stają się przykładem do naśladowania przez przed-
stawicieli moralności powszechnej.

Moralność osadzona zarówno kulturowo, jak i społecznie. Ale jej główny
sens opiera się na doświadczeniu jednostkowym, pojedynczego podmiotu.
Dopiero po tym doświadczeniu możliwe jest wykroczenie poza nie, tylko tak
najwięksi moraliści stali się punktami zwrotnymi w dziejach kultury i społe-
czeństw. Często można mieć wrażenie, że cywilizacja wypracowała pewien
zespół wzorcowych standardów moralnych, które tylko rozmaicie precyzo-
wane są w określonych konwencjach kulturowych i społecznych. Istota mo-
ralności, określana w owych standardach, może być przedstawiana zarówno
w kodzie symbolicznym, metaforycznym (przedstawiciele wielkich religii;
Kierkegaard: egzystencjalne doświadczenie moralne; Spinoza: etyka mistycz-
na), przez propozycje odwołań racjonalistycznych (Sokrates, A. Schweitzer)
lub irracjonalistycznych (Schopenhauer: etyka współczucia).

W epoce nowożytnej dokonano wielkiego przełomu w etyce społecznej.
Zwrócono uwagę na naturalistyczne uwarunkowania moralności (T. Hobbes:
„człowiek jest z natury egoistą”), co było sprzeciwem wobec koncepcji Ary-
stotelesa („człowiek jest z natury istotą społeczną”). Spór ten przyczynił się
do większej racjonalizacji moralności społecznej. Większe zwrócenie uwagi
na człowieka funkcjonującego w społeczności doprowadziło do powstania etyki
utylitarystycznej (J.St. Mill, nieegoistyczny hedonizm J. Benthama), wzmac-
niającej niewątpliwie pozycję moralności powszechnej. Przełom ten kontynu-
owany był i w późniejszym okresie. M. Stirner przedstawił radykalną krytykę
moralności społecznej (w ogóle!), przedstawiając ją jako jedną z przyczyn znie-
wolenia autentycznego podmiotu ludzkiego. H. Spencer kontynuował tradycję
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naturalistyczną, przedstawiając wersję etyki ewolucjonistycznej i hedonizmu bio-
logicznego. Dalsze przeniesienie biologizmu do etyki przedstawił F. Nietzsche.
W etyce społecznej znalazły odzwierciedlenie idee pragmatyzmu (W. James).
H. Bergson wyraźnie przeciwstawił moralność społeczną (jako statyczną)
moralności indywidualnej (jako dynamicznej). Sprzeciw wobec postawy na-
turalizmu w etyce wystąpił u M. Schelera (etyka fenomenologiczna), stano-
wiąc o wzmocnieniu etyki elitarnej. Poważne inspiracje dla etyki społecznej
przedstawił Z. Freud (relacja superego - id) i C.G. Jung (teoria archetypów).
Swoje piętno na funkcjonowaniu społecznym człowieka odcisnęła etyka eg-
zystencjalizmu (J.P. Sartre, K. Jaspers). Teraźniejszy postmodernizm zdaje się
korzystać z nader różnych źródeł, będących podstawą moralności społecznej
(od etyki New Age po etykę w komunikacji internetowej). Wszystkie te próby
zmian w teorii moralności nie są jednak satysfakcjonujące. H. Elzenberg stwier-
dził: “... etyka społeczna... jest narzędziem do mordowania wartości.”8.

Wysoce deklaratywny charakter różnych systemów moralnych nakazuje
odróżniać moralność postulowaną od moralności rzeczywiście praktykowa-
nej. Niewątpliwie społeczne zorientowanie moralności zbliża do nadania jej
bardziej realistycznego charakteru. Ale zarazem dystansuje ją od właściwych
elitom, wysokich standardów moralnych. Czy jest możliwy do rozwiązania
konflikt między wysokością a powszechnością w konwencjach moralnych?

Uwagi końcowe

Jeśli refleksja nad kulturą i moralnością bliska jest filozofowi, to niewąt-
pliwie namysł nad społeczeństwem budzi pewien niepokój. Standardy funk-
cjonowania społeczeństwa, a szczególnie części dotyczącej polityki, stanowi-
ły zagrożenie dla niekiedy wysoce zindywidualizowanej myśli filozoficznej.
Poszukiwanie i precyzowanie prawdy nie zawsze było zgodne z wartościami
aktualnej pragmatyki społecznej. W krajach o rozwiniętej demokracji zjawi-
sko to nie miało tak negatywnego charakteru i powstały tam propozycje po-
ważniejszego związku myśli moralnej z uwarunkowaniami społecznymi. Ale
i tak wydaje się, że sama konwencja demokratycznego istnienia państwa wy-
maga istotnych uzupełnień (np. ze względu na osłabienie roli elit w tym mo-
delu funkcjonowania społeczeństwa).

8 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Toruń 2002, s. 389.
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Z różnych powodów o funkcjonowaniu kultury decydują względy spo-
łeczne. Usterki w działaniu wielu mechanizmów społecznych są destrukcyjne
dla kultury. Dlatego tak ważna jest ich interpretacja i próba korekty. Ma to
szczególne znaczenie dla kultury wysokiej, której jednym z głównych ele-
mentów jest moralność. Moralność ta, zwłaszcza w części zawierającej wzor-
ce, wartości wyższe, odniesienia duchowe właściwie stoi w opozycji do po-
wszechnych standardów funkcjonujących w społeczeństwie.
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Spoločensko-politické a ľudské súvislosti globalizácie
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Nikdy v minulosti človek nevedel o sebe samom toľko ako dnes a nik-
dy ho poznanie seba samého natoľko neznepokojovalo ako
v súčasnosti. Na druhej strane nikdy nebol sám pre seba takou záha-

dou ako dnes. Ak sa doposiaľ cítil byť stredobodom, korunou tvorstva najmä
svojím rozumom, tak práve dnešok mu nadstavuje zrkadlo nevedomosti či
tajomstva vlastnej existencie“.1 Výrazným znakom situácie vo svete je globa-
lizácia. Svet, ktorý bol v mocenských siločiarach 19. storočia redukovaný na
Európu a v 20. storočí na euroatlantický svet sa dnes presadzuje vo svojej celi-
stvosti. Posledná tretina dvadsiateho storočia je charakteristická ako obdobie,
v ktorom sa začala transformácia súčasnej ľudskej civilizácie. Civilizácia, tak
ako sme ju mali možnosť poznať v dvadsiatom storočí, nám postupne začala
miznúť pred očami a zároveň začala vznikať nová podoba civilizácie. Ľudstvo
ako celok sa koncom dvadsiateho storočia stalo svedkom a zároveň účastníkom
civilizačnej transformácie, ktorá sa začala v najvyspelejších krajinách sveta a po-
stupne sa rozšírila na celý svet, celú planétu Zem a dnes sa dotýka prakticky
každého človeka na Zemi. „Civilizačná transformácia sa v súčasnej dobe preja-
vuje ako celosvetový prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti, ktorý
bol vyvolaný nástupom moderných informačných technológií do všetkých ob-
lastí života spoločnosti, a ktorého výsledkom je vytváranie globálnej svetovej
ekonomiky, svetového trhu a globálnej informačnej spoločnosti.“2

1 Šlosiar, J.: Od antropologizmu k filozofickej antropológii. Bratislava: IRIS 2002, s. 11.
2 Klinec, I.: Globálna ekonomika, globálne myslenie. Globalizácia svetovej ekonomiky a základné

charakteristiky novej civilizačnej etapy. Bratislava: Prognostický ústav SAV 1996, s. 53.
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Striedanie civilizačných paradigiem zodpovedá striedaniu industriálnej éry
érou informačnou. Forma spoločnosti industriálnej éry bola determinovaná
vlastnosťami industriálnej technológie, forma spoločnosti informačnej éry bude
determinovaná vlastnosťami informačnej technológie. Jednou z vlastností in-
formačnej technológie je schopnosť integrácie. Globalizácia je témou, ktorá
prestupuje takmer všetky súčasné úvahy na ľubovoľné témy – ekonomické,
politické, ekologické či bezpečnostné. Je tomu tak preto, lebo otázky, ktoré
ešte nedávno mali lokálny, štátny či regionálny rozmer, boli obohatené a skom-
plikované rozmerom globálnym. Globalizácia predstavuje pojem, ktorý spája
i rozdeľuje a pritom príčiny rozdeľovania sú častokrát identické s tými, ktoré
spájajú. Pred niekoľkými rokmi sme sa s týmto termínom stretli iba veľmi
zriedka a dnes sa nielenže zaužíval v nejednom odbornom diskurze, ale je
výrazne prítomný i v každodennom slovníku ľudí pohybujúcich sa mimo aka-
demickú sféru.

Pri snahe zadefinovať či určitým spôsobom objasniť fenomén globalizácie
však i napriek tomu často prichádza k rôznym zjednodušeniam. Prvým je do-
mnienka, že sa nás proces zjednocovania sveta netýka – že globalizácia pre-
bieha mimo nás. Druhým je predstava, že globalizácia je niečo, čo si môžeme
slobodne zvoliť a často sa spája s nadšením nad možnosťami, ktoré otvárajú
obzory cestovania či podnikania, alebo naopak, sprevádza ju rozhorčenie nad
dravosťou konzumnej spoločnosti, ktorá nabáda ku nadmernej spotrebe a ničí
tradičné hodnoty. Globalizácia, alebo javy a procesy, ktoré pod týmto termínom
chápeme, je však reálny stav súčasnosti. Rozdiel je len v tom, do akej miery
a ako aktívne na tejto realite participujeme. Akosi intuitívne však cítime, že
celý proces hybných síl vo svete, síce spustil „ľudský faktor“, ale proces zmien
akoby fungoval mimo bezprostredného dosahu človeka.

V odbornej literatúre možno nájsť viacero definícií pojmu globalizácia.
Ide o všeobecne používaný pojem, za pomoci ktorého sa popisujú a aj vy-
svetľujú nové javy vo svete. V súčasnosti nejestvuje jediná všeobecne akcep-
tovaná definícia tohto pojmu. Problém definovania závisí od prístupu jedno-
tlivých autorov, ktorí do definície často zahŕňajú sebe blízke vedné odbory.
Zárodky niektorých procesov a javov, na ktoré sa pojem globalizácia vzťahu-
je, prebiehali už niekoľko storočí, samotný termín sa objavil iba nedávno.
Stalo sa to v súvislosti s intelektuálnou reakciou na určité sociálne, ekologické
a mediálne trendy. Globálne vedomie, predstavy o zmenšovaní sa sveta a jeho
zhutnení, sa stali svojím spôsobom populárne v 60. rokoch 20. storočia.

Priekopníkom tohto diskurzu bol Marshall McLuhan, ktorý v knihe „Explo-
ration of Communication“ uviedol niektoré základné pojmy z oblasti globa-
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lizácie. Vytvárali a vytvárajú sa obrazy univerzálneho sveta (globálna dedina,
globálne mesto, megapolis. Ekumenopolis), narastá počet „globálnych“ štúdií
a prác. M. Ehl dospel v problematike globalizácie k definícii, ktorá ju označuje
za „proces, ktorý zasahuje všetky odbory ľudskej činnosti, kedy rovnaké vplyvy
zasahujú do života ľudí na rôznych miestach zemegule, ale s nerovnakými
následkami.“3

Z uvedeného vyplýva, že termín globalizácia je zastrešujúcim termínom
pre skupinu súvisiacich javov. R. Tóth identifikoval nasledujúce determinanty
pre uskutočňovanie nového pohybu vo svete, ktorý poznáme ako globalizáciu:

– Boj o dominantné postavenie silných ekonomických subjektov vo sve-
tovej ekonomike

– Boj kultúr o budúci charakter ľudskej pospolitosti
– Hľadanie univerzálnej efektívnosti a univerzálnych hodnôt
– Rozpad bipolárneho sveta
– Existencia jedinej superveľmoci
Jednotlivé determinanty globalizácie sú navzájom málo kompatibilné, môžu

pôsobiť nezávisle, no nemôžu dosiahnuť ciele bez vzájomnej súčinnosti.“4

Naša planéta je ucelený systém, ktorého jednotlivé časti na sebe závisia, či už
sa budeme venovať problematike z ekonomickej, politickej alebo kultúrnej
stránky veci. Všetky roviny globalizácie sa vzájomne prelínajú, keď sa tech-
nicko – ekonomické aktivity vo svojich dôsledkoch, pozitívnych i negatívnych,
premietajú do globalizačných tendencií v sociálno – kultúrnej, či ekologickej
oblasti, avšak aj spätne, keď sa globalizačné procesy prvej roviny odrazia v prie-
behu a smerovaní aktivít technicko-ekonomického charakteru. A preto ak chce-
me popisovať veci z „globálneho“ pohľadu, musí byť priestor venovaný
všetkým charakteristikám systému.

Globalizácia má svoje veľmi významné politické dôsledky, o ktorých
môžeme predpokladať, že sa budú v budúcnosti ešte umocňovať. „Na rozdiel
od vnútroštátneho vo svetovom politickom systéme chýba jeden centrálny
mocenský orgán (ekvivalent štátu), ktorý by bol nadradený ostatným zložkám,
t. j. štátom ako základným subjektom svetovej politiky. Moc vo svetovom
politickom systéme zostáva koncentrovaná v štátoch, jej základnou charakteri-
stikou je teda rozptýlenosť. Práve štátne moci v takto organizovanom svetovom
politickom systéme podnecujú konkurenciu, potenciu konfliktu a anarchie.“5

3 Čermák, V.: Otázka demokracie II. Člověk. Praha: Academia 1993, s. 5.
4 Tóth, R.: Modernizácia politického systému. Banská Bystrica: UMB 2001, s.80.
5 Koper, J.: Vôľa veľmocí ako subjektívny faktor globalizácie. Zvolen; Bratia Sabovci, s.r.o. 2004.
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Globalizácia spôsobuje prerozdelenie moci od vlád štátov v prospech nadnáro-
dných spoločností, od verejného k súkromnému sektoru. Napriek tomu, že si
štáty i naďalej udržujú svoju suverenitu, ekonomické subjekty s aktivitami na
globálnej úrovni, ovplyvňujú svojimi požiadavkami vlády jednotlivých štátov
tak, aby pravidlá hry boli formulované v prospech najväčších vlastníkov ka-
pitálu. Deregulácia trhov uprednostňuje najmocnejšie koncerny pred ich drob-
nejšou konkurenciou a vedie k ďalšiemu posilňovaniu ich takmer monopolného
postavenia. Politické rozhodnutia zvýhodňujú kapitál pred človekom a smerujú
k obmedzovaniu sociálnych istôt. Nadnárodné spoločnosti tak vytvárajú nový
druh moci, ktorá je v mnohých ohľadoch vyčlenená z vplyvu vlád a naopak, do
určitej miery ich rozhodnutia aj formuje. Stále viac silnejú i hlasy, že v súčasno-
sti je skutočná svetová moc sústredená do rúk nadnárodných spoločností.

V súčasných globálnych podmienkach sa môže stať čoraz zložitejšie jed-
noznačne sa identifikovať s národom, štátom – teritórium stráca svoj pôvodný
význam, v sociálnom živote absentujú územia. Stará sociálna štruktúra sa trans-
formuje do novej podoby. V určitom zmysle možno očakávať pokus o vytvo-
renie nového svetového poriadku, na základe usporiadania multikultúrneho
sveta. V postmodernej dobe sme svedkami i zrodu tzv. globálnej kultúry, ktorá
môže mať viacero podôb. Môže existovať v podobe odnárodnených etnických
motívov, alebo v podobe univerzálnych ľudských práv a hodnôt redistribu-
ovaných po celom svete, niekedy i s pomocou zbraní, či môže predstavovať
zjednotený systém komunikácie a štandardizovanej vedeckej výmeny.

Tzv. masová kultúrna premenila človeka na konzumenta, dokonca aj ume-
leckých hodnôt. Vo veľkej časti sveta dochádza k postupnej štandardizácii tohto
konzumného štýlu života. K zdieľaniu rovnakých civilizačných hodnôt pri-
spelo i rýchle šírenie a implementácia nových informačných a komunikačných
technológií, osobitne najmä vďaka internetu a multimédiám, ktoré umožnili
celosvetovú komunikáciu v reálnom čase a stali sa hlavným nástrojom po-
stupnej unifikácie určitého životného štýlu. Masová kultúra pestovaná v eko-
nomicky najmocnejšej krajine, vďaka svojmu kapitálovo dominantnému po-
staveniu v priemysle zábavy a možnosťami jej šírenia cez elektronické médiá,
získava na popularite a príťažlivosti najmä pre mladú generáciu. Avšak táto
povrchná unifikácia je vo všeobecnosti dosť kontraverzne prijímaná. Zatláča
do pozadia miestne kultúrne tradície a prvky národnej kultúry, ktoré predsta-
vujú súčasť vnímanej národnej identity, narastá pocit ohrozenia amerikanizo-
vaným konzumom. „Masmédiá sprístupňujú unifikované poznanie v takej
miere, aby neohrozilo moc, ktorá akoby sa ľahulinko vznášala v spoločen-
skom priestore. V podstate spôsobujú vznik nového človeka, homunkula, ktorý
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je vytvorený z perverzných informácií o vraždách, vojnách a iných morbídno-
stiach a potreby naučiť ho báť sa.“6 Časť vzdelancov sa snaží o obnovu hodnôt
ich opätovným zaradením do spoločenských noriem chránených štátom. Zdá
sa, že práve svetová ekonomika je hlavným protivníkom akejkoľvek etickej
renesancie.

Pri procese prijímania celosvetových informácií prostredníctvom maso-
vokomunikačných prostriedkov, však dochádza k zásadnej zmene oproti mi-
nulým storočiam, kedy len hŕstke kozmopolitnej elity bolo umožnené spoznávať
blízky, ale aj vzdialený svet a najrozmanitejšie kultúry . Dnes je toto poznanie
sprístupnené po celom svete. Ľudia sa zoznamujú so všetkým a všade, a teda
aj s odlišnými typmi kultúr. Z. Bauman, k tomu poznamenáva: „Predmetom
zbožného obdivu je teraz bohatstvo samo – bohatstvo ako záruka najfantastic-
kejšieho a najrozmanitejšieho životného štýlu. Dôležité je, čo človek môže
robiť, nie čo sa má urobiť, alebo čo sa urobilo.“ Táto nová kultúra predpo-
kladá vytvorenie akéhosi konzumného „náboženstva“, v prostredí ktorého si budú
rovnako dobre rozumieť hinduista, kresťan, žid, bežný občan, alebo ktokoľvek
iný. Predpokladá sa konzumný prístup, ktorý bude zjednocovať a unifikovať
myslenie prevažnej časti obyvateľstva našej planéty. Je nesporným faktom, že
pri stále silnejúcom kultúrno-globalizačnom trende, dochádza celoplanetárne
k šíreniu novej kultúry a vytváraniu novej „konzumnej spoločnosti.“7

Konzumná spoločnosť je ušitá na mieru súčasným ekonomickým trendom,
snažiacim sa o ustavičné dosahovanie stále vyšších ziskov. Ale na to, aby spo-
trebné trhy mohli zvádzať svojich zákazníkov, potrebujú ľudí, ktorí chcú byť
zvádzaní. Preto je myslím povrchné obviňovať ekonomické elity z vytvárania
cesty, celá „vina“ nemôže spočinúť na ich pleciach. Cesta bola naznačená a všet-
ci sa ňou s radosťou a ochotne vydali. Robia to bez donútenia a plní očakávaní
z ďalších zážitkov a atrakcií. A tak je tento trh pripravený meniť svoje atrak-
cie stále väčšou rýchlosťou a čo najkvalitnejšie uspokojiť hladných konzu-
mentov. Má to však aj svoju tienistú stránku. Pri stále väčšej rýchlosti uspo-
kojovania dochádza k zrýchleniu zmazávania všetkých pevných ukazovateľov
a tradičných hodnôt v ľudskom živote. Človek sa stráca v neprebernom
množstve lákadiel a atrakcií, až nakoniec zabúda na stáročia budovaný systém
hodnôt a kultúrnu tradíciu, ktorá ho identifikovala a umožňovala mu určiť si
pevné miesto pri hľadaní zmyslu života.

6 Küng, H.: Světový étos pro politiku a hospodářství. Praha: Vyšehrad 2000, s. 110.
7 Bauman, Z.: Globalizace – Důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta 1999, s. 93.
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V posledných desaťročiach sa veľa diskutuje o multikulturalizme. Čo však
tento pojem predstavuje? Možno ho skúmať z viacerých hľadísk: filozofického,
metodologického, geografického, politologického a pod. Všetky tieto prístu-
py však majú spoločného menovateľa. Základnou črtou multikulturalizmu je
uznanie mnohosti, rôznorodosti, inakosti. Praktickú dimenziu tohto pojmu
podmieňuje skutočnosť, že samotný svet sa stal multikultúrnym. Dnes neje-
stvuje kultúra, ktorá by bola uzavretá do seba a neprijímala by podnety zvon-
ku. Každá kultúra sa formuje a existuje len ako križovatka rôznych vplyvov.
V súčasnom svete sú homogénne spoločenstvá skôr ojedinelým javom. Nie-
ktoré rozdielne komunity koexistujú z tradície, iné preto, že si to želajú, ďalšie
preto, že ich donútili okolnosti. Milióny ľudí emigrujú, hľadajú útočisko v iných
kultúrach, vstupujú do rozličných nových vzťahov, ich komunikácia nadobúda
globalizovaný charakter. Na jednom mieste a v jednom čase sa stretávajú
kultúry s úplne inými tradíciám, s inými svetonázorovými východiskami,
s inými hodnotovými tradíciami, hierarchiami. Predovšetkým v ekonomicky
rozvinutejších krajinách môžeme vedľa seba stretnúť katolíckeho prisťaho-
valca z oblasti Karibiku, moslimského imigranta z Ázie, ľudí čiernej pleti zo
subsaharskej Afriky, utečenca z Rwandy, ale tiež emigranta z východnej Eu-
rópy, ktorého prilákala vidina lepšieho života.

Aké však možno ponúknuť alternatívy globalizačných procesov? Globa-
lizácia sama o sebe by mala byť historickou príležitosťou k obohateniu života
ľudí a vytvoreniu celosvetovej spoločnosti založenej na spoločných hodnotách
a sociálnej spravodlivosti. Dnešné revolučné premeny na jednej strane v sebe
ukrývajú obrovský potenciál vo zvyšovaní produktivity práce, šetrení nákla-
dov a na rastúcu úroveň racionalizácie a humanizácie procesov výroby a spo-
treby celého ľudstva. Na strane druhej formy globálnej koncentrácie výroby
a ekonomickej moci nepodriaďujú vývoj a presadzovanie vysoko účinných
technológií v prospech ľudstva, ale sebeckým a zištným partikulárnym záuj-
mom zmenšujúcej sa skupiny najsilnejších firiem a štátov.

Pojem globalizácie však v súčasnosti má aj ďalší významový odtieň, budí
dojem, že sa nám veci vymkýňajú z rúk. V tomto zmysle idea globalizácie
odráža neurčitosť a neusporiadanosť svetovej situácie, ktorá sa ženie dopredu
vlastnou zotrvačnosťou, pričom úplne nie je rozpracovaný nejaký „manažment
planéty“, absentuje tu centrum, ovládací panel, správna rada či riadiaci úrad.
Akoby tu pôsobila známa Hegelova „lesť dejín“, výsledky nášho konania ne-
zodpovedajú pôvodným zámerom. Naše konanie môže mať a často tiež má
globálne účinky, nemáme však prostriedky k tomu, aby sme konanie globálne
usmerňovali a realizovali. Globalizácia je skok do celkom novej reality. Mnohé
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národy a štáty sa po páde železnej opony náhle ocitajú v otvorenom priestore
globálnej konkurencie, globálneho prúdenia ideí a ľudí – turistov, imigrantov
i ďalších. O globalizačných procesoch v súčasnom svete môžeme hovoriť na
rozličných úrovniach: celosvetovej, kontinentálnej, regionálnej.

Z tohto pohľadu vnímame i celosvetový dialóg o dvoch scenároch vývoja
sveta, ktoré sa metaforicky označujú ako scenár „Davosu“ (podľa Európskeho
fóra, ktoré sa schádza Davose a scenár „Porto Alegre“ (podľa sociálneho fóra,
ktoré sa stretlo v brazílskom meste Porto Alegre). Z prvého scenára pramení
obava, že ekonomická integrácia smeruje k posilneniu moci nadnárodných
spoločností, že ide o neoliberálny – globalizačný proces riadený „zhora“, tak
aby posilnil súčasné centrá moci, ktoré už kontrolujú nadnárodné spoločnosti.
Existujúci trend: „bohatí sa stávajú bohatšími a chudobní chudobnejšími“ pre-
trváva. Tento rast nerovnosti, hrozí sociálnym konfliktom veľkého celosve-
tového rozsahu, preto dialóg musí viesť ku konštruktívnemu presmerovaniu
vývojovej trajektórie k podieľaniu sa na moci i širokých vrstiev obyvateľstva
i všeobecným zastúpením volených orgánov štátov na riadení globálnych a uni-
verzálnych záležitostí ľudstva.

V druhom scenári sa uplatňuje názor, že globalizácia je proces, ktorý vo
svojej podstate prichádza „zdola“, zúčastňujú sa ho, alebo sú mu vystavené
najširšie vrstvy obyvateľstva, preto musia mať aj legitímne právo ovplyvňovať
jeho smerovanie. Ide o to aby takzvaný proces „demokratizácie“ nebol nástro-
jom na obmedzovanie až negovanie podstaty demokracie, t.j. nevylučoval z ria-
denia radového občana, aby rešpektoval sociálnu spravodlivosť a základné
občianske a ľudské práva. Žiada sa, aby sa skončilo so stavom, kedy riziká
vývoja a záťaž investícií sa prenášajú na široké vrstvy obyvateľstva, ale zisk
si privlastňujú len určité skupiny. Aj tu konsenzus na globálnej úrovni je nie je
ľahký, pretože obe tieto skupiny (alebo hráči o nový svetový poriadok) ne-
majú rovnocennú vybavenosť pre negociácie, ani inštitucionálnu, ani finančnú,
ani vplyv na mocenskú infraštruktúru.

Počiatok 21. storočia je teda sprevádzaný novou vlnou diskusií medzi
zástancami a kritikmi procesu globalizácie. V tomto diskurze sa analyzuje
budovanie „nového svetového poriadku“, optimisti uvažujú v tomto kontexte
o vytvorení „svetovej demokracie“, pesimisti sa vracajú do 50. rokov 20. sto-
ročia k obavám J. Talmona z „totalitnej demokracie“, v ktorej dominantné
politické elity vnucujú svetu svoju predstavu pravdy, demokracie a spravodli-
vosti. Organizácie nadnárodného charakteru sa snažia prevzať niektoré funk-
cie a úlohy národného štátu, bez toho, aby rešpektovali taktiež demokratické
procedúry, ktoré výkon politiky na národnej úrovni upravujú a legitimizujú.
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Určitou protiváhou tohto procesu je snaha reštruktualizovať existujúce globálne
štruktúry zdola, postaviť proti týmto tendenciám ich občiansku alternatívu –
transnacionálne sociálne a občianske hnutia.
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The problem of the end, death, dawn or the crisis of art is not a new
issue. Historically four phases have been formed in relation to this
issue - which is a simplification adopted for the needs of the herein

article. The first of these is connected with Georg W. F. Hegel’s Phenomenology
of Spirit and Aesthetics, in which the diagnosis of the death of art results from
the degradation of its meaning, for which the historiosophical conception is its
basis. Since, according to Hegel, the spirit goes through specific stages of
development with the aim of achieving integral unity, art is only one of the
stages leading to this aim. Spengler’s historiosophy is the background for the
second phase. Proposals by Stanisław Ignacy Witkiewicz are placed here. He
claimed that art would die completely because the metaphysical feeling at its
base would disappear together with the development of civilisation. Martin
Heidegger opposed these anti-ontological tendencies, and subjecting to the
conventional stereotypes is, according to him, the explicit betrayal of art and
human obligation. These phases should include Dadaists, for whom the death
of art is related to the depreciation of the priestly role of art because the rules
of collectivism are implemented, especially the ideas of equality and justice.
Moreover, when art divested quality and aesthetic value, it became a vital
argument confirming this diagnosis. Similar views were presented and formed
by the constructivists. The third phase is aptly characterised by the watchword
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promoted by, amongst others, György Lukŕcs, stating that the crisis of art is
indeed the art of crisis. Its processual character can bring about a change to-
wards critical art; however, what manifests in the mass art does not even de-
serve to be called art (amongst others Dialectic of Enlightenment together
with Max Horkheimer). The fourth phase contains basic beliefs created within
the framework of neo-avant-garde creativity. Here Andy Warhol, Allan Kaprow,
Joseph Beuys and the Art Language group can be indicated. It was underlined
here that art has a nonsensical status, and its uselessness came from there. Art
was accused of narcotic actions, that it is a phenomenon cut off from human
dilemma, and that it succumbs to the dictatorship of mass media and withers,
either in traditionalism or in repeating old practice.

Stefan Morawski, as Arthur Danto1, takes on, in understanding what art is,
the conclusion resulting from historical-cultural relationism. It does not lead
them to analogical conclusions. For the first one, neo-avant-garde is a real
breakthrough in art; the latter claims that creativeness opposes what art is, so
the term anti-art or after-art is relevant in this case.

The path that guided Stefan Morawski to pronouncing for the proponents
of the crisis of culture, followed from the constatation of the crisis of aesthet-
ics, which in his opinion was caused by the crisis of art, and was the effect of
a deepening crisis of culture. So on one hand, the crisis of culture in this in-
stance was not a basic assumption, on the other hand though Morawski ac-
knowledged that the processes and actions, which take place in this overriding
structure, influence the under-structures that create them. Therefore, if we adopt
the stance that they indicate a deepening crisis, it means in turn that the crisis
also embraces science, philosophy, art and religion

Morawski carries out the criticism of modern culture through the diagno-
sis and findings relating to modern art and aesthetics. According to the guide-
lines of the accepted methodology, he searches for the justification for the
metamorphosis of the subject of aesthetic cognition in diachronic- synchronic
regularities and genetic-functional development changes of this discipline of
knowledge. Moreover, these changes are grounded in the overriding empirical

1 Historical-cultural relationism is confirmed, amongst other places, in the book A. C. Danto,
Beyond the Brillo Box. The Visual Arts in Post-Historical Perspective, University of California Press,
Berkeley 1992, where he says: ‘I was more interested in what causes them [Brillo Box] to be art, than
the problem of how it is possible that they can be seen as art rather than simple objects belonging to
a commercial industry. It came to my mind that most of all they need to gain some sense in the struc-
ture of the history of art, making (...) these sorts of works of art possible, which could not be accepted,
for example, in Amsterdam’s world of art in the 17th century’ (p. 5).
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structure, i.e. in art, and there he leads the analogical explorations, which re-
sult in argumentation justifying the accuracy of the conclusions on the grounds
of aesthetics. However, the source of changes taking place is the imperative
structure, both for aesthetics and the art- cultural-civilizational structure. The
processes believed by Morawski to be fundamental for changes and the shape
of modern art and aesthetics take place here.2 Modern culture is discerned by
adverse values. Stefan Morawski believes that it results from the fact that civ-
ilizational progress outstrips the development of culture. Effects of this in-
clude: the blurring of the difference between value and non-value; the flood-
ing of information, which functions either as a product or political-ideological
transmission; staggering consumption, which forces the buyer to constantly
exchange goods - due to this its prestige increases; hoisting marketing to the
most privileged position by the self-propelling consumption; domination of

2 A few of the core publications dedicated to this topic are: S. Morawski, Trojaka funkcja wychow-
awcza sztuki, ‘Estetyka’, 1963, t. 4, 19 – 71; idem, Z aktualnych problemów estetyki amerykańskiej.
U źródeł kryzysu sztuki, part 2, ‘Literatura na Świecie’, 1973, nr 1, s. 238 – 269; idem, Fotografia to
wielofunkcyjny instrument, ‘Nurt’, 1978, nr 2, p. 2 – 5; idem, Kryzys neoawangardy? [conversation
hosted by Stanisław Urbański], ‘Zdanie’, 1983, nr 3, s. 11 – 14; idem, O końcu ery nowożytnej,
‘Projekt’, 1983, nr 1, p. 34 – 38; idem, Uwagi o końcu ery nowożytnej i złym samopoczuciu neoawan-
gardy europejskiej, [w:], Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985, p. 362 – 377; idem,
Warianty interpretacyjne formuły ‘zmierzch sztuki’, [w:], Na zakręcie..., publ. quoted, p. 279 – 307;
idem, Wstęp, [w:], Na zakręcie..., publ. quoted, p. 5 – 21; idem, O współczesnym kryzysie kultury,
[w:], Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70., Kraków 1986, p. 11
– 33; idem, O współczesnym kryzysie kultury [stopped by the censor in the Ossolineum Publishing
House, text would have been published in the volume Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka,
Wrocław 1986], p. 37 – 54; idem, W labiryncie aksjologicznym, [w:], O wartościowaniu w badaniach
literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, p. 95 – 138; idem, O filozofii sztuki i kryzysie
racjonalizmu, ‘Twórczość’, 1987, z. 5, s. 53 – 57; idem, Perfidna gra z przeszłością. (Awangarda,
postmodernizm. Czy sztuka jest w stanie kryzysu?) [conversation hosted by M. Karpiński], ‘Polity-
ka’, 1988, nr 49, p. 8; idem, Kultura wzywa pomocy, ‘Po prostu’, 1990, nr 19, p. 1, 5; idem,
O wyróżnikach postmodernizmu w sensie kulturowym, ‘Universitas’, 1992, nr 2, p. 62 – 70; idem,
W aurze kryzysu (sztuka i estetyka wobec kulturowego tła), [w:], Humanistyka jako autorefleksja
kultury, red. K. Zamiara, Poznań 1993/95, p. 75 – 90; idem, Ani wolności, ani równości, ani braterst-
wa – a co w zamian?, ‘Kwartalnik Filmowy’, 1994, nr 5, p. 12 – 18; idem, O kulturze w czasach
marnych, ‘Odra’, 1995, nr 1, p. 60 – 64; idem, Mitologiczne aspekty postmodernizmu (jeden z papierków
lakmusowych ‘kryzysu kultury’), ‘Konteksty’, 1996, nr 1 – 2, p. 9 – 13; idem, O świecie smutnym,
który wydaje się wesoły, ‘Kwartalnik Filmowy’, 1996, nr 14, s. 183 – 194; tenże, Po co technika,
‘Przegląd Techniczny’, 1996, nr 40, p. 6 – 7; tenże, Theses on the 20Th Century Crisis of Art And
Culture, ‘Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities’, 1996, t. 47, p. 451-467;
idem, Dwa różne końce dwóch stuleci, ‘Dekada Literacka’, 1997, nr 10 – 11, p. 12; idem, O tak
zwanym kryzysie kultury w relacji do postmoderny(izmu), [w:], Niewdzięczne rysowanie mapy...
O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury, Toruń 1999, p. 273 – 331; idem, W Janusowym widnokręgu,
[w:], Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999, p. 287 – 308; idem, Obraz
kultury na przełomie wieków, ‘Przegląd Artystyczno-Literacki’, 2000, nr 7 – 8, p. 138 – 144.
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mass culture above high culture, which results in a reduction in the value of
the latter, pushing it to the margins of social life; conforming the ethos of work
to the level of ethos of use, the size of which has no limits. It is also, as de-
scribed by Baudrillard in Amerique (1986), blurring and drawing away due to
realistic fiction from reality and the desertion of the cultural landscape, pro-
portionally to the spiritual emptiness. The social matter itself, with its mad
carousel of artefacts, object-symbols or symbol-objects, takes on a hyper-real-
istic shape, removing in this way the difference between the presentation and
the presented. The sense of life is a greedy existence, in which the universe of
discourse highlights ownership more and more and in increasingly sophisti-
cated ways.

The distinctive feature of modern culture is consumerism and permissiv-
ism, as opposed to the departing modernity, in which the dominating values
were labelled ‘gardening’ by Zygmunt Bauman. What is the reason for this
change? Morawski claims that it results from the exhaustion of the Enlighten-
ment’s recipe for happiness. Further experiences of the 20th century have ques-
tioned cultivated Enlightenment’s myths. The analysis of this process was car-
ried out by, amongst others, M. Horkheimer and T. Adorno in Dialectic of
Enlightenment (1947), and a ‘happy’ human life was presented by H. Marcuse
in One-dimensional Man (1964). We live, according to Morawski, in an am-
bivalent time. On one hand, it is a kind of closure, leading toward caricature
and ‘monstrousizing’ the ideas of Enlightenment; on the other hand, it carries
elements of up-and-coming new cultural-civilization, which is emerging be-
fore our eyes.

Morawski’s diagnosis is radically pessimistic. Moreover, he believes that
in a predictable time prospect, phenomena such as the Americanisation of cul-
ture, the domination of mass culture, the spread of media art, the decreasing
prestige of scientists and science itself and the domination of mythos above
logos will be reinforcing3. Why this trend will grow stronger? The reason is
obvious: “Post-modernity is supported by the fact that it promotes easy enter-
tainment/social life and in the most complete way fulfils the dreams about
Schlaraffenland”4.

3 Morawski also points out the processes contrary to the post-modern trend: renaissance of reli-
giousness (not institutional) and Muslim fundamentalism. It is about, amongst others, the New Age
phenomenon. More information, see P. J. Przybysz, Źródła estetyki nowej duchowości, ‘Przegląd Reli-
gioznawczy’, 1997, nr 4, p. 19 – 29; A. Zamojski, New Age. Filozofia, religia, paranauka, Kraków 2002.

4 Compare. S. Morawski, Niewdzięczne rysowanie mapy... O postmodernie(izmie) i kryzysie kul-
tury, Toruń 1999, p. 305.
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Neo-avant-garde art almost completely opposes these cultural tendencies;
he respects it but does not give it the name of art in its narrow meaning, as
opposed to post-modern art, which he does not respect, but, in a more valuable
trend, does not take away its name.

Why does Morawski not give neo-avant-garde creativity the status of art?
Because he has decided that the aesthetical qualities and values decide wheth-
er we deal with the work of art; however, he took the qualities and aesthetic
values of the work of art to the qualities and artistic values. Therefore getting
rid of, in the vast majority, neo-avant-garde art, quality and aesthetical values,
forced him to question this sort of creativeness as art. He has seen in neo-
avant-garde six basic distinctive features, which in various ways challenges
and questions, so far valid canons. First of all, the novelty in neo-avant-garde
does not only come from the virtuosity or technical skills. This is a derivative
of an idea or involvement in a certain artistic situation. In avant-garde the
expression which normally plays a vital role, here has been marginalised; con-
ceptualism has questioned the iconic dimension of art; actionistic art has un-
derlined the relevance of the existence in art of the object.5

Secondly, crisis as a driving force of avant-garde has a much deeper char-
acter here. The reason for this, according to Morawski, is the enormous pres-
sure of mass culture and youth sub-culture. As an effect, there is noticed by
artists, an alienation of the modern world: its regulations, norms and codes;
the feeling of a lack of domesticity in it and the consciousness of the artist’s
redundancy in modern reality. This creates the artists’ stance characteristic for
neo-avant-garde. The first is based on the anarchization of opinions and be-
liefs, and the second is its anti-thesis, based on conformism. The creators who
take on the latter stance, while co-creating mass or technological culture, make
it not for the sake of noble values of avant-garde, but in the name of profit,
which is justified by the inevitability of the domination of this sort of art.

Thirdly, neo-avant-garde, as opposed to the avant-garde, is characterised
by the unquestionably larger polarisation of stances taken by the creators. The
first pair is that previously mentioned in the text: the anarchistic and conform-
ist attitude. The second is the pragmatic and utopian stance. As far as the cre-
ators are concerned, according to Morawski, this polarisation relates to the
authors connected with the work for the mass recipient and using electronic

5 Compare S. Morawski, O słabościach praxis neoawangardowej i niedostatkach teorii awangardy,
[w:] Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, red. U. Czartoryska, R. W. Kluszczyński,
Warszawa-Łódź 1985, p. 13.
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devices, and those aiming towards happening, performance, action painting,
fluxion and radically conceptualising their creativity. Moreover, neo-avant-garde
consciously breaks off with the past and feeds itself with the present. This is why
it writes off the aesthetical dimension of art, and this is where the dissimilar
character of contra alienational aspirations of neo-avant-garde results from. Avant-
garde uses artistic values in order to achieve this, by using the language of art,
reaching the barrier beyond which engineering activity is spreading, or even the
transcendence of the absolute. Neo-avant-garde is using the same matter as the
philosopher, scientist or prophet. The aim however, is extent: stripping reality
from the mask which mystifies it, and contact with an authentic human and his
or her problems. The difference, and at the same time a unique feature of avant-
garde, is based on mistrust towards scientific-rationalistic concepts.

Fourthly, the renunciation of values for the sake of art has caused the ne-
cessity of an even wider supplementation of art by explanations, justifications
and explication; conceptualism is the borderline example of such. There are of
course creators, as stated by Morawski, who do not take up any explanations;
these are though, only the individuals who do not confirm the rule.

Fifthly, there is anti-narcism and anti-talent. It is an intensive, radical and
consequent desire to discover ones own identity by tearing down the mystify-
ing masks. Starting from the resignation from mediation in an aesthetic di-
mension of art and finishing beyond the played social roles.

Sixthly, auto-expression of the existential rebellion of neo-avant-garde.
Morawski places here the anarchistic actions in avant-garde, nudist perfor-
mances, Viennese activists and body art.6

Although he did not regard the avant-garde movement as art, he definitely
appreciated its deeply humanistic aspects, where the human aims towards self-
accomplishment of what constitutes him or her in humanity. This deep belief,

6 This diagnosis had a deep justification in Morawski’s research about anarchism, whose exempli-
fication in neo-avant-garde came in the form of selected trends of actional creativeness. Morawski
had planned to publish a book which would deal with this matter Art, aesthetics, anarchism about the
anarchistic attitudes in art and thought from the second half of the eighties. The first chapter would
have been about the anarchistic outlook, the second chapter would have presented the anarchistic
aesthetical thought from P. J. Proudhon to P. Kropotkin and artistic attempts to relate towards these
conclusions (from C. Pissarro to Dadaists and A. Artaud), the third chapter would have been dedicated
to current anarchistic stances in neo-avant-garde art. These issues were brought out in S. Morawski
publications, Sztuka i anarchizm, ‘Teksty’, 1975, nr 2, p. 59 – 83; idem, U podstaw anarchizmu albo
Proudhon, czyli anarchizm zeszłowieczny, ‘Miesięcznik Literacki’, 1975, nr 2, p. 136 – 139; idem,
Anarchizm, dada, Artaud, ‘Dialog’, 1976, nr 7, p. 89 – 97; idem, U filozoficznych podstaw
światopoglądu Herberta Reada, ‘Res Facta’, 1977, nr 8, p. 70 – 88; idem, Posłowie, [w:], H. Read,
Sens sztuki, tłum. K. Tarnowska-Konarek, wyd. III, Warszawa 1994, p. 202 – 233.
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as Morawski calls it, in European values, which were looked after by avant-
garde from the seventies, this part which was made the subject of its interest
and a task for itself, was the self-accomplishment of humans, not through
a symbiosis with machines, computers, etc., but beyond them. Morawski, while
closing his interests in neo-avant-garde, believed that this very dimension of
neo-avant-garde creativity, would be a grain which, after the purgatory of the
post-modernism, would form a new art: ‘Possibility it will be stretched be-
tween two poles [the art of the future P.J.P.], i.e. ostentatious commercialism
and a noble ethos of struggling on its own, with accumulating dramas of real-
ity [...] grounds for another, fuller humanistic need to be created’7.

A radically different settlement was suggested by Donald Kuspit in his
latest book The End of Art (2004), which was published in Poland, in relation
to the exhibition “New Old Masters” (November 2006 – February 2007 The
Abbots Palace in Oliwa), previously promoted in California.

Donald Kuspit is a much respected figure in the artistic establishment cir-
cles of New York and America. Apart from the sheer volume and quality of his
critical publications, numerous awards are also a sign of recognition for his
work in the field of art critique and widely grasped humanities. Amongst these,
it is worth mentioning the most prestigious awards, such as: The Ford Founda-
tion Award, The Guggenheim Foundation Award and The Fulbright Commis-
sion Award. Kuspit is the author of more than twenty books and countless
articles and texts for exhibition catalogues. The main framework of his inter-
est was geared towards the avant-garde and neo-avant-garde art, while the last
book questions the value of this art and outlines the new stance by the author,
who supports art adhering to the aesthetic paradigm.

During the exhibition in Abbots Palace, works by the following artists were
presented: Chester Arnold, Steven Assael, Miguel Quilez Bach, William Beck-
man, David Bierk, Vincent Desiderio, Don Eddy, Richard Estes, Judy Fox, Zoy
Frolovy, Cristóbal Gabarrón, Gregory Gillespie, April Gornik, Robert Graham,
Karen Gunderson, Julia Heffernan, F. Scott Hess, Krzysztof Izdebski, Julio Lar-
raz, David Ligare, Jacquelyn McBain, Igor Mitoraj, Odd Nerdrum, Enjong Nohi,
Don Perlis, Joseph Rafael, Richard Ryan, Roberta Schwarz, Rosalyn Schwarz,
Maciej Świeszewski, Ruth Weisberg, Jerome Witkin and Brenda Zlamany.

The exhibition (the book definitely had a smaller impact) has caused an
interesting discussion in the press. The debate was participated by, amongst

7 S. Morawski, Perfidna gra z przeszłością. (Awangarda, postmodernizm. Czy sztuka jest w stanie
kryzysu?) [rozmowę przeprowadził M. Karpiński], ‘Polityka’, 1988, nr 49, p. 8.
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others, Karolina Grabowicz, Agata Rogoś, Aneta Szyłak, Piotr Krajewski, Jacek
Friedrich, Jacek Kamrowski, Małgorzata Zerwe and Anna Waligórska, whose
comments where placed in ‘Gazeta Wyborcza’. More full and extensive de-
bate swept across the ‘Dziennik’ newspaper, where the stances where present-
ed by: Ida Łotocka-Huelle, Maria Poprzęcka, Teresa Grzybowska, Maciej
Mazurek, Bogusław Deptuła, Piotr Kosiewski and Donald Kuspit.8

Critiques were aiming the accusations towards the gathered works; others
saw many virtues in the choice that has been made. The first ones were under-
lining that we are dealing here with commonly known subjects and motives
(landscapes in the taste of German landschafts, as well as “live” still life, liter-
al references to the American so-called regionalism of the thirties and to the
socialist realism), the cult of traditional artistic techniques, art ‘for the sofa
and to the bedroom’ (easy, light and pleasant which was always trades), prod-
uct ‘in itself is smooth as Vaseline. Instead of thought, pretentious poses’, due
to this exhibition ‘national artistic conserve receives official support and for-
eign reinforcement’. However, Polish avant-garde is doing well - ascertained
one of the participants of the discussion.

To one of the advantages of the exhibition by D. Kuspit, critiques added
the attempt of building the importance of a technique, respect for tradition and
respect for the viewer. This is simply splendid painting technique, which brings
back the ‘proper order of things’. This ‘proper order of things’ relies upon the
fact, according to the critic ‘that yet again you need to gain success with your
talent and work, not by social or media manipulation’. Kuspit’s about-face
departing from the admirer of avant-garde arts and regarding only art of aes-
thetic values is proof that the critique is of the first-rank.

Kuspit underlines that ‘avant-garde art in all its permutations – has be-
come decadent, obsolete, tired, and humanly irrelevant ’9. In relation to this,
neither novelty, originality nor perpetual experimenting is art’s aim, but ‘The
purpose of art is to dialectically transcend ugliness by revealing its imma-
nence through beauty. It is deepest sense that art can make’10. Why are the
aesthetic values of art so vital? Kuspit explains that ‘Aesthetic experience

8 Compare I. Łotocka-Huelle, Nie plujmy na mistrzów, „Dziennik”, 6,12.06; M. Poprzęcka, Nudni
nowi mistrzowie, „Dziennik”, 7.12.06; T. Grzybowska, Śmietnik sztuki współczesnej, ‘Dziennik’,
8.12.06; M. Maciej Mazurek, Dość zachwytów nad pseudosztuką, ‘Dziennik’, 9-10.12.06; B. Deptuła,
Siła wolnej sztuki, „Dziennik”, 13.12.06; P. Kosiewicz, Modne krytykowanie, ‘Dziennik’, 14.12.06;
D. Kuspit, Nie neguję sztuki współczesnej, ‘Dziennik’, 16-17.12,06.

9 D. Kuspit, New Old Masters: Why Now?, [w:],Great Exhibition of Contemporary Art. New Old
Masters, National Museum in Gdańsk, Gdańsk 2006, p. 19.

10 D. Kuspit, The End of Art, Cambridge University Press, New York, s. 191.
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allows one to recover the sense of individuality and authenticity lost »obliga-
tory behaviour« […] because it allows one to live in society with the measure
of what can only be describe as sublime if unrealistic happiness ...’11. Along-
side many weaknesses of Kuspit’s book The End of Art, the author clearly opts
for the aesthetical qualities and values that are a distinctive feature after the
end of art. It is definitely on a global scale, communicative, does not create
a distance between the work or art and the recipient and relates to a long tradi-
tion. Moreover, in the world of consumption, industrial design, advertising
and fashion commonly use quotes, borrowings and references to art, being
a homage to the aesthetic paradigm.

What Kuspit calls worthless (avant-garde art) and abandons for art, which
in return gives a homage to aesthetic qualities and values, is for S. Morawski
a new incarnation of art adhering to beauty (post-modern art) and is to a great
extent worthless. Morawski, in his conclusions regarding the subject, takes on
the fundamental premise that avant-garde art was a reaction to avant-garde
movements from 1950 – 1970. The phrase ‘reaction’ relates here also to such
connotations as negation- anti-avant-garde, including the negation of the axi-
ological dimension of neo-avant-garde and breaking off from its ethos of art
and artist. The source of this reaction was the exhaustion and weariness of
both creators and recipients as well as the managers of this art. And secondly,
a deepening symbiosis with mass culture.12 Moreover, a decisive role was played
here by the constitutive features of post-modern art, which should include the
works which belong to this class. According to Morawski, the following proper-
ties are vital here: ‘the feeling of exhaustion, accent put on pastiche and parody,
the set of quotes, travesties, the intended absence of confrontation-rebellious
stances, pervasive mix up of values which makes the absolute freedom turn to
[...] captivity from the current state of affairs and management strategies [...]
disregarding the humanities (precisely Enlightenment and Romantic) heritage,
open anti-elitist attitude, taking from the main stimulations from advertisements
and comic books [...] reaching for examples from artistic traditions, only enough
to be able to establish strained contact with populist tastes’13. The collection

11 Ibidem, p. 13.
12 Morawski does not agree to the inclusion of anti-art or after-art in the classification of post-

modern art, as supported by, amongst others, F. Jameson, A. Huyssen, H. Forster and V. Burgin. He
also does not agree with Lyotard and Welsch, who believe that post-modern art continues the neo-
avant-garde rebellion against commercialised production. He considers discerning the formation, which
is the negation of the essence of post-modernism, »constatation post-modernism « to be »wooden iron
« (H. Forster i V. Burgin).

13 S. Morawski, Komentarz do kwestii postmodernizmu, ‘Studia Filozoficzne’ 1990, nr 4, p. 43.
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itself, of this sort of work of art, Morawski limits in a definite way. It results
from an established aim. This criticism of post-modern art is not about pre-
senting it as a full and multi-dimensional picture but presenting its essence
which would forcibly enhance the cultural breakthrough. In its diversity,
Morawski does not perceive value: ‘One cannot be more mistaken than to
claim that the glaring amount of artistic events is proof of authentic triumph.
This self-illusion is analogical to accepting the fiery cheek of a woman with
tuberculosis as testimony of the most unusual, natural beauty’14. Pessimism in
these characteristics results from the choices made previously and a deep be-
lief of defending them, not in the name of scientific- cognitive rights, but
existentially – human: ‘defending against this wave, which cannot be taken as
something fatal, in an inevitable way will drown these values - how precious,
which were characterised as belonging to the avant-garde formation’15.

Morawski executes what seems extremely valuable: the typology of post-
modern creativity. It is worth paying attention to the fact that these models do
not exhaust the complicity of the phenomenon of post-modern art, but only
describe what is most characteristic to it. Secondly, representative creativity
for these models is brought by the artists from beyond the ocean. Morawski,
not only discerns and classifies these, but also values them.

The first model is created by art that enters an open flirtation with con-
sumptionism, which can be called kitsch. At the beginning this art seems to be
a re-production of objects from everyday trade. It is not, in essence, about the
objects themselves, but about ‘the atmosphere of everything being for sale’.
As aptly characterised by Baudrillard, the artist as much moulds tastes as they
are moulded by mass taste, through a countless variety of products and things,
which in the end stops causing live reactions but leads, however, towards ap-
athy. This implosion, blocking the receptors after yet another massed attack
on the senses, deepens the fascination of mass majority by addictive manipu-
lation. The artist in this model ‘performs the role of coelenterata and travelling
salesman in one, plays the mechanism of the managers’ inclinations of implo-
sion, playing with replaced objects, games of fast-selling simulacrum. Between
the people buyers and purchased things and between them and their creator,
there is no distance to this scenery, i.e. it does not allow for any irony towards
them, the borders are getting blurred.’16. The art herein does not encourage,

14 S. Morawski, W aurze kryzysu (sztuka i estetyka wobec kulturowego tła), w: Humanistyka jako
autorefleksja, red. K. Zamiara, Poznań 1993 – 1995, p. 75.

15 S. Morawski, Artyści awangardy w okresie postmodernizmu, ‘Exit’ 1993, nr 4, p. 654.
16 S. Morawski, O sytuacji artysty w świecie efemeryd, ‘Twórczość’ 1998, z. 3, p. 92.
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does not prompt one to ask questions and does not cause critical reflection. It
amounts to the emblems from the mercantile iconosphere. The artist creates
pseudo-artistic products; a blend of high aspirations with formal and contex-
tually unsuitable means takes place - lacking authenticity, an artistic botch.

A second model discerned by Morawski grounds on the artistic personality
degradation and creation of plagiarism. It includes ostentatious appropriation
and ‘pastiching’ the output of the grand masters. The centre of gravity, as not-
ed by Morawski, moves from the market of sensu largo to the artistic market
sensu stricto. Countless replicas, quotes and repetitions circulate within. As an
effect, the artistic work becomes merely an icon, the genius becomes an anach-
ronism, while originality drowns in the flood of what used to be. The priestly
status of the artist becomes finally invalid. This creativity proves that there is
no intact spiritual property. A unique expression resulting from the individual
dialogue of the artist with the world, which throughout the ages has been the
distinctive feature of any creative act, and has been found on the rubbish pile
of useless etiquette. Why does the artist decide to do this? What sort of argu-
ments are behind these types of decisions? Morawski is aware of this - the
conviction that the time of repetition and simulacrum has come, that the cre-
ator is under an overwhelming pressure from the heritage and legacy gathered
in museums, and a mass culture, which floods everyone and everything, that
there is no possibility of becoming equal with the grand masters of past eras,
that one has nothing much to say. Indeed ‘one way or another, the guiding
principle in this case - passing over the issue of whether the artist is very
skilful nearly reaching virtuosity prestidigitator [...] or ordinary labourer - is
the market value. However, the value which is totally degraded is the given
personal identity – of which the most precious extract is genius’17.

The third model is the creativity which grounds itself on the eclecticism.
Creators representing this stance use the following arguments: if it is not pos-
sible to mark out the unambiguous line of development between the old and the
brand new phenomenon, then what already exists is an old and common phe-
nomenon; identicity is a delusion and everything is the repetition of the differ-
ence and the difference in repetition; the past persistently meddles with the
present, what seemed to have gone, comes back in a new surrounding – a new
context. As a consequence, according to Morawski, it boils down to an obvi-
ous conclusion: eclecticism is a natural property of art and culture, because
from this perspective it is impossible to discern works of art that are without

17 Ibidem, p. 94.
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borrowing from elsewhere as well as crystal clear artistic trends; analogically
it is impossible to capture the course of culture from the stated past to the
seeds of the future. Why do artists explain things in such a twisted way, things
that are obvious? Morawski firstly wonders about the possible influence:
‘Whether at least indirectly inspired by the lecture by Derrida about straggling
and a delay of sense, about indecisives or Deleuze’s rhizomes and nomadic
existence? It is obvious that it is not the way things are, that the eclecticism is
born mainly from observation, obtrusively repeating the cacophony of events,
from the kaleidoscopically given dispersion of experiences, from the crosswords
of everything with everything, from the allergy to integrity and unity’18.

The fourth model is a strategy moving towards the post-avant-garde context
(J. Schnabel, U. Eco, I. Calvino, J. Barth, W. Allen, P. Greenaway). This, accord-
ing to Morawski, is the most valuable strategy of the post-modern creator. It is
built on ‘the boundaries of folk-hedonistic mythology, which the mass conscious
lives on and which gives to the artistic consciousness of kinship with others’19.

Morawski can accept only the boundaries of this sort of art, whereas
D. Kuspit can accept only its main shell (the first three models). Morawski the
admirer of high art does not want to and does not consider proper accepting
the changes brought about by post-modern art (understood this way). Kuspit
understands the inevitability and the scale of the changes happening due to the
fact that art is involved in globalisation processes and, for many reasons, wants
to take up the game on the global market. As I believe, ignoring this process is
not the correct research attitude, because ignoring facts does not cause their
disappearance.

As rightly pointed out by G. Dziamski, discussion about art in the era of
globalisation concerns ‘art after the end of art’ and progresses according to
rules different from those valid in the neo-avant-garde world.20 The end is
a fulfilment of what is closing and opening at the same time, which happens in
a chronological order afterwards. This does not exclusively concern art and,
as many point out, today’s cultural-social formation. Immanuel Wallerstein
claims that the developmental mechanisms, which have been functioning for
more than 500 years, are wearing out; the ‘worldsystem’ is departing - this is
its end. Antonio Negrim sees the changes in the Empire, which is flexible,
non-definable and, in a global scale, is widening its knowledge. Slavoj Žižek

18 Ibidem, p. 94 – 95.
19 Ibidem.
20 Compare G. Dziamski, Sztuka w czasach globalizacji, ‘Pogranicza’, 2002, nr 6, p. 26.
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points towards the revolution which is waiting to happen, because the liberal
utopia is falling down. Diagnoses of the variably understood end appear in the
texts of, amongst others, Ulrich Beck, Guy Sorman, David Osborne, Niell
Ferguson, Jeremy Rifkin and Tadeusz Gadacz.21

Richard Shusterman in Pragmatic Aesthetics points out that the need of
sensations of an aesthetic nature is natural and exists in every human. If it is
not fulfilled in the form of contact with high art; it will seek fulfilment else-
where.22 In relation to this, we are currently witnessing the de-aesthetization
of high art on one hand, and the consumers of quality and aesthetic values
vital to everyday life on the other.

It should be considered correct that the need for sensation and aesthetical ex-
perience in humans did not fade with the departure of art from this paradigm.
Thus, we are dealing here with, amongst others, the deaesthetization of art and the
aesthetization of everyday life due to globalisation processes and the popularisa-
tion of consumption society, which is also pointed out by Bohdan Dziemidok.23

The reason for this situation is the fact that the arousal and, at a certain
level, fulfilment of aesthetic needs is a stimulus that increases consumption,
like fulfilling purely utilitarian needs. The increase of consumption causes
economic development, while its decrease causes stagnation and crisis. Thus,
an increasingly vital role is played by advertising, fashion, industrial design,
etc. Utilitarian objects, cars, furniture and the packaging of various products
have to be not only functional, practical and useful but also beautiful. Beautiful-
ly designed, beautifully exposed or even beautifully advertised. It is more about
arousing (irritating) than fulfilling these needs. On the other hand, the phenom-
enon of anti-aesthetization is underlined, meaning the recipient becomes indif-
ferent towards the aesthetic qualities. The reason for this is, amongst others, the
saturation of qualities which are talked about in the reality of everyday life.24

21 Compare J. Żakowski, Koniec, Warszawa 2006, in a particular for himself way Umberto Eco in
his last book Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, Warszawa 2007, arguments the thesis that
the characteristic feature of modern era is going backwards, as it is in the matter of replacing the
theory of evolution with the theory of creation.

22 Compare, R. Shusterman, Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art, Rowman and
Littlefield, New York 2000, p. 176-212.

23 Compare, B. Dziemidok, Deestetyzacja sztuki i estetyzacja życia codziennego. Kwestia zaspa-
kajania podstawowych potrzeb estetycznych w kulturze postmodernistycznej, [in therein:], Główne
kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002, p. 301-311. In the further part I use the conclu-
sions included in this work.

24 This phenomenon is pointed out by, amongst others, Wolfgang Welsch in the work: Estetyka
poza estetyką. O nową postać estetyki, Kraków 2005.
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Globalisation processes, which are strictly connected with the spread of
consumption society use, in order to intensify these transitions, popular art,
quasi-art and product art alike. Moreover, the hedonistic-entertaining function
and compensational role of popular art, due to its communicativeness, is used
on a global scale.

The exhibition of D. Kuspit ‘New Old Masters’ (November 2006 – Febru-
ary 2007 the Abbots Palace in Oliwa) perfectly places itself in, or in some way
goes towards, such changes. Morawski’s stance cognitively closes this stage
in the history of art. Taking into consideration the fact that Morawski, similar-
ly to Arthur Danto, opts for historical-cultural relationism, this inconsequence
is, on the grounds of this stance, ignoring the changes which happen in the
historical development of art.

The necessity of taking into consideration the facts which result from,
amongst others, aesthetization of modern culture and aesthetization of elec-
tronic media, make the areas of research of aesthetics and philosophy of cul-
ture overlap. This cooperation and mutual relationship is unavoidable or even
necessary – something that is pointed out by, amongst others, Heine Paetzold
and Bohdan Dziemidok. As opposed to, for instance, Aleš Erjavc and Lars-
Olof Ahlberg, Dziemidok is not concerned that aesthetics will be swallowed
by the philosophy of culture; just the opposite. ‘I believe that aesthetics can be
cultivated in many ways; however, its core will still be art and aesthetical
phenomena (objects, the state of things, qualities, values, needs and experi-
ences)’.25

25 B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, PWN, Warszawa 2002, p. 318.
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Problém kultúrnej transcendencie v čase globalizácie

Kľúčové slová: multikultúrny svet, polykultúrna spoločnosť, kultúrna identita, láska-caritas,
výchova

Úsilie zvládnuť spoločensko-kultúrny život v dnešnom čase si
vyžaduje o. i. vysporiadať sa so zložitými realitami, ktoré vyplývajú
o. i. z procesu globalizácie spoločnosti, resp. kultúry.1 Podľa

všetkého sa za najatraktívnejší spôsob tohto vysporiadania považuje trans-
formácia spoločnosti na multikultúrnu, resp. polykultúrnu spoločnosť. Takáto
spoločnosť chce umožniť demokratické, humánne spolužitie príslušníkov
rôznych rás, národov, náboženstiev, či kultúrnych spoločenstiev. Chce rešpek-
tovať každú a teda i menšinovú príslušnosť. Nechce nanútiť kultúrnu hege-
móniu, naopak, môžeme povedať, že polykultúrna spoločnosť chce umožniť
koexistenciu rôznych kultúr, resp. ich príslušníkov pri zachovaní kultúrnej
identity. Zachovanie kultúrnej identity pritom znamená zachovanie kultúrne-
ho pôvodu, kultúrnej špecifickosti, čo súvisí s ponechaním morálnych a iných
hodnôt a pravidiel správania. Táto idea a zároveň požiadavka je založená na
presvedčeniach, že ľudstvo existuje v množnom čísle, že existujú konkrétne
formy ľudského života – t. j. osobitné kultúry a že všetky tieto kultúry sú ro-
vnocenné a preto majú rovnaké právo na existenciu.2

Za týmto si dovolím skonštatovať, že ak sa chceme hlásiť ku koexistencii
rôznych kultúr pri zachovaní kultúrnej identity ich príslušníkov, Finkelkrautove

1 „Globalizačný trend však útočí na identitu národa alebo človeka, ktorý má svoju tradíciu (...),
globalizačné trendy sa však zdajú byť neúprosné, a tak isto aj pud zachovania si vlastnej kultúrnej
identity. Je možné niečo tretie pri zachovaní oboch trendov?...“ Pozri: Gálik, S.: Problém identity
v multináboženskom prostredí. In: Čas a dejiny I.. Voj. Akadémia L. Mikuláš 1999, s. 171-172.
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kritické odhalenie nám o. i. ukazuje, že by sme mali upevniť striedmy, obra-
zne povedané goetheovský postoj, zostať poučení Herderom, uznávať, že et-
nická či kultúrna skupina nie je náhodným, ale konštitutívnym aspektom živo-
ta, ale túto nutnosť ľudskej situovanosti, fakt, že sme svojou kultúrnou
príslušnosťou utváraní pritom nepovyšovať na cnosť, na najvyššiu hodnotu či
modlu. To podľa spomínaného autora vlastne znamená, jednoducho povedané,
že nemáme prepadnúť akémusi fetišizmu rozdielov, nesmieme sa nechať zviesť,
že ľudstvo je rozdelené na absolútne, neredukovateľné a neprekonateľné enti-
ty a že ľudská kultúra nie je nič iné, len sumou zvláštnych kultúr. Len takto
totiž môžeme podľa neho opäť uznať za vôbec možnú ľudskú komunikáciu
okolo mysliteľných významov a hodnôt presahujúcich oblasť, z ktorej vzišli.3

Myslím si, že táto komunikácia predstavuje vlastne (inter)kultúrnu trans-
cendenciu, ktorú považujem za nevyhnutnú podmienku pre život v poly-
kultúrnej, resp. globalizovanej spoločnosti. Podľa mňa súvisí s ľudskou
schopnosťou zdieľať i iný, než vlastný svet. Vďaka nej zakúšame pluralitu
bytia, stávame sa pútnikmi medzi rôznymi usporiadaniami skúsenosti. Pre-
tože „... až podstúpením úlohy zdieľať svet iných pováh či dokonca kultúr usku-
točňujeme svoje ľudstvo“4. Ľudská schopnosť a zároveň úloha zdieľať svet
druhých nie je nijako sekundárna, ale je pre život človeka podstatná. Je pritom
pravdou, že nie je vôbec ľahkou záležitosťou, že je skôr ne-samozrejmým „zázra-
kom ľudstva“, ako sa vyjadruje Z. Kratochvíl.5 O tomto svedčí, žiaľ, aj sku-
točnosť, že mnohé tak súčasné ako aj v minulosti kultúrne heterogénne interper-
sonálne styky, resp. stretnutia rôznych kultúrnych, náboženských a iných skupín
sú poznačené neznášanlivosťou, xenofóbiou, nacionalizmom, rasizmom, vy-
sokým stupňom konfliktovosti, prejavmi agresivity a individuálneho či organi-
zovaného násilia.

Teoreticky nás táto skutočnosť môže viesť k otázke základov zdravej
humánnej ko-existencii bez vyššie spomínaných prejavov, k otázke ako ich
„vteliť“ do spoločenského, resp. kultúrneho života. Tu si dovolím spomenúť

2 Pozri: Finkelkraut, A.: Destrukce myšlení. Brno, Atlantis 1993, s. 39 – 80. V tomto texte budeme
k pojmu spoločnosť viazať pojem polykultúrna, ako to robí A. Finkielkraut. V kontexte spolu s A. Fin-
kielkrautom treba podotknúť, že neraz požiadavka kultúrnej identity pôvodne humanistického, demo-
kratického ducha bola využívaná či uskutočňovaná nie celkom humánne a demokraticky, nadobudla
totiž ducha fanatizmu, totalitné prvky, vďaka čomu vyústila do „barbarských tradícií“ tolerancie, resp.
len takzvanej „tolerancie“, ktorá je však v skutočnosti ne- či proti- humánnym postojom. Finkielkrau-
tove kritické postrehy vlastne odhalili práve prehliadanú slabosť „stúpenectva“ kultúrnej identity,
poukázali, že nie je celkom bezúhonné dokonca ani v prípade, keď zastáva polykultúrnu spoločnosť.

3 Pozri: Finkelkraut, A.: Destrukce myšlení. Brno, Atlantis 1993, s. 39 – 80, tiež s. 31, 32.
4 Kratochvíl, Z.: Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, Hermann a synové 1995, s. 172.
5 Pozri: tamtiež, s. 166, 172.
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dôležitosť etiky a náboženstva ako hlavných, podstatných a štrukturujúcich
kultúrnych prvkov v dnešnom svete.6 Otázkou však je, ako poukazuje D. Hajko,
„či je alebo nie je možné nájsť a najmä prakticky aplikovať základnú kostru
etických sústav a názorov, ktoré pôsobia v celom svete, v každom kultúrnom
prostredí, bez rozdielu nielen náboženských predstáv, národnej a štátnej príslušno-
sti, politického presvedčenia, rasy, pohlavia atď., ale aj bez rozdielu civilizačnej
vyspelosti či civilizačného stupňa, ktorá by bola všetkým kultúram spoločná
alebo aspoň blízka? Bolo by možné nájsť v globálnej etike nástroj spojenia či
aspoň vzájomného tolerovania kultúr, to, čo niektorí vedci nazývajú „minimálnou
morálkou“ alebo „morálnym minimalizmom“? Alebo sú predstavy a hodnoty
patriace k rôznym kultúram a priori nezlučiteľné, rozporné a úsilie o hľadanie
univerzálnej etiky je v konečnom dôsledku nezmyselné a pochybné?“7

Domnievam sa podobne ako spomínaný autor, že v jednote a rozmanitosti našej
súčasnosti nie je myšlienka spoločného étosu iba možná, ale nevyhnutná a že
pojem všeľudsky platných hodnotových princípov prestáva byť už len nereálnou
kuriozitou či výplodom fantázie.8 Ako hovorí H. Kung, etický konsenzus „zna-
mená pre dnešnú pluralitnú spoločnosť nevyhnutnú zhodu v základných etických
štandardoch, ktorá môže napriek všetkým rozdielom politického, sociálneho či
náboženského smeru slúžiť ako najmenší možný základ ľudského spolunažíva-
nia a spoločných činov.9 Je možné tiež napr. skonštatovať, že napriek všetkej
mnohosti a rozmanitosti, napriek zdanlivej či skutočnej neusporiadanosti sa všade
stretávame s istými hodnotami, ktoré zdanlivý chaos hodnôt koordinujú. Sú nimi
napr. spravodlivosť a mier, ľudská dôstojnosť, vcítenie a úcta k druhému, úcta
k celku života, tiež napríklad v antickej, v židovsko-kresťanskej, ako aj napríklad
v budhistickej tradícii základné etické ciele prekonávania chamtivosti a nenávi-

6 Hoci východiská i závery Küngových úvah sú odlišné napríklad od Huntingtonových, v podstate
sa obidvaja zhodujú v názore na dôležitosť etiky a náboženstva v spomínanej veci. Pozri: Hajko, D.:
K premenám civilizačno-kultúrnych hodnôt v období globalizácie. In: Hodnotové aspekty súčasného
sveta. Bratislava, Iris 2003, s. 35.

7 Hajko, D.: K premenám civilizačno-kultúrnych hodnôt v období globalizácie. In: Hodnotové
aspekty súčasného sveta. Bratislava, Iris 2003, s. 36. Pozri k tomu bližšie napr. Kűng, H.: Světový
étos pro politiku a hospodářství. Praha, Vyšehrad 2000, s. 121-127.

8 Ako konštatuje spomínaný autor, svetová komisia pre kultúru a rozvoj používa pojem „nová globálna
etika“. Prehlásenie k svetovému étosu vydal aj Parlament svetových náboženstiev, teóriu svetového éto-
su a globálnej etiky rozpracoval aj teológ H. Küng. Pozri: Hajko, D.: K premenám civilizačno-kultúrnych
hodnôt v období globalizácie. In: Hodnotové aspekty súčasného sveta. Bratislava, Iris 2003, , s. 35.

9 Kűng, H.: Světový étos pro politiku a hospodářství. Praha, Vyšehrad 2000, s. 127.
10 J. Pauer poukazuje na skutočnosť, že „...môžeme nazrieť hlboko do rozmanitých kultúr rôznych

národov sveta a pri ich prameňoch odkryť nie monotónny hlas absolútne totožných hodnôt, ale polyfó-
niu analogických hodnôt.“ Pozri: Pauer, J.: Starosti s kultúrou a poriadok. In: Filozofia a doba. Bratisla-
va, Iris 2000, s. 385.
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sti a pod.10

Ako sa domnieva J. Pauer, chápanie vzťahov medzi kultúrami a postoje
k nim čelia výzve podstúpiť, a vari už podstupujú významný vývoj takými
smermi, ktoré môžu povzbudiť vzájomnú sociálnu komunikáciu a spoluprácu
založenú na slobodnom správaní sa ľudí nie ako akýchsi čisto právnych sub-
jektov, ale ako osôb nadaných úctou k druhým a k životu11 V tejto súvislosti si
dovolím skonštatovať, že stúpenci polykultúrnej spoločnosti pomerne preceňujú
politicko-právnu podmienenosť multikultúrneho spolužitia, jeho étosu. Vlast-
ne pozabúdajú, že existuje duchovno-morálna rovina ľudského života, ktorá
prelamuje, prekračuje politický ráz či politicko-právnu rovinu ľudskej (ko)exi-
stencie, že morálne vedomie konkrétne (spolu)žijúcich ľudí nemožno chápať
ako bez zbytku vyčerpateľné politicko-právnymi realitami. Predstava zákla-
dov zdravej humánnej koexistencie, v ktorej sa nepočíta s duchovno-morálnou
rovinou prirodzeného životného diania, je podľa mňa nepostačujúca.12 Do-
mnievam sa, že je potrebné počítať aj s touto duchovno-morálnou rovinou
ľudskej existencie.

V tomto kontexte spomeniem toleranciu13, ktorá sa obyčajne žiada ako akási
základná etická podmienka interkultúrnej komunikácie, resp. kultúrnej trans-
cendencie, či ako jeden z predpokladov humánnej a demokratickej koexisten-
cie príslušníkov rôznych kultúrnych skupín v jednej polykultúrnej spoločnosti.
Táto nemôže byť zamieňaná za indiferentnosť, lebo takto je protiľudskou a teda
nebezpečnou. Práve indiferentnosť robí Finkielkrautom odhalenú „toleranciu
proti humanizmu“, pretože obmedzuje uplatnenie schopnosti zdieľať i iný svet

11 Pozri: Pauer, J.: Starosti s kultúrou a poriadok. In: Filozofia a doba. Bratislava, Iris 2000, s. 385.
Porovnaj: Pauer, J.: Ľudské práva a kultúrna rozmanitosť. In: Filozofia, 1997, č. 7, s. 475 - 476.

12 Idea humánneho, resp. morálne zdravého multikultúrneho spolužitia nevystačí s predstavou jej
založenia na štyroch prvkoch, na ktoré sa podľa mňa najviac či najčastejšie stúpenci polykultúrnej spo-
ločnosti spoliehajú. Ide o tieto 4 prvky 1) uplatňovanie, resp. dodržiavanie ľudských práv, 2) uplatňova-
nie, resp. dodržiavanie zákonov a demokratického právneho systému, ďalej je to 3), uznanie významu
a uplatňovanie princípu tolerancie a napokon 4) uplatňovanie adekvátnej vzdelávacej politiky, resp.
pedagogického programu. Hoci medzi týmito prvkami existuje špecifická kontextovosť, vzťahovosť
vytvárajúca istý vhodný mechanizmus podporujúci fungovanie morálne zdravého multi- či inter-
kultúrneho spôsobu života, zostáva otázkou či ich možno považovať za samozrejmé a naozaj funda-
mentálne štruktúrne opory. Môžeme si všimnúť, že prvé dva spomínané prvky zodpovedajú raciona-
lite politicko-právnej sféry a túto sféru ťažko prekračujú alebo vôbec neprekračujú ani ďalšie dva
prvky, keďže sa s nimi počíta len v kontexte prvých dvoch. Pozri bližšie: Tolnaiová, S.: Polykultúrna
spoločnosť – k problému základov pre utváranie humánnych interkultúrnych vzťahov. In: Funda-
mentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami. FH TU, Trnava 2001, s. 60 - 61.

13 K stručnej analýze tolerancie pozri napr. Tolnaiová, S.: Polykultúrna spoločnosť – k problému
základov pre utváranie humánnych interkultúrnych vzťahov. In: Fundamentálna úloha lásky v dialó-
gu medzi civilizáciami. FH TU, Trnava 2001, s. 60 - 61.
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než vlastný v pozitívne-aktívnom zmysle, resp. vylučuje aktívne sledovanie dobra
v ľudských vzťahoch a spoločnosti. Podľa mňa ako upozorňuje O. Clément,
tolerancia je dobrá, ak je sýtená duchovne.14 A to, ako sa domnievam, nezna-
mená nič iné, než že je sýtená láskou pritakávajúcou druhému v jeho inakosti.
Takto už vedie k bytostnému rešpektu a úcte, k pravej tolerancii.

Láska vo význame caritas, prináleží práve duchovno-mravnej rovine ľudskej
existencie. Táto láska podstatne určuje duchovnosť v ľudskom živote indivi-
duálnom aj spoločenskom, ktorá nie je iracionálna, ale naopak, je priestorom
špecifickej, nezameniteľnej vlastnej racionality. Vytvára priestor, kde nemá
miesto násilie, neuplatňuje sa moc, ale skôr bez-moc, kenotické ľudské seba-
vzdanie, sebaodovzdanie, ktoré umožňuje participatívnu ľudskú vzájomnosť,
dynamické vzťahy človeka k človeku, ktorý je tu vždy pre druhého. Láska-
caritas je podľa mňa výsostným výrazom personálnej resp. kultúrnej transcen-
dencie. Môžeme ju spolu s M. I. Rupnikom pochopiť ako ľudskú schopnosť
odvrátiť egoistický pohľad od vlastnej individuality a objaviť druhého uznajúc
ho, schopnosť orientovať seba samého na druhého.

Podľa Rupnika ak nejaká osoba, resp. skupina osoba komunikuje seba pro-
stredníctvom významov, je to svedectvo lásky a náboženského princípu. „Bez
tejto energie lásky, ktorá je zároveň aj náboženským postojom, ktorý sa vyja-
druje v otvorenosti voči druhému a v jeho uznaní, by nebolo nijakej komu-
nikácie, a teda nijakého zrozumiteľného kódu, ale len temná samota absencie
akejkoľvek hodnoty a významu“, hovorí Rupnik.15 Kultúrna skupina je podľa
neho „...naozaj kultúrna vo vitálnom zmysle, nakoľko sa jej darí odpútať pohľad
od seba a uznať inú kultúrnu skupinu. Keď sa kultúrna skupina narcisticky
zamiluje do vlastných kultúrnych foriem a vyjadrení všeobecne nazývaných
kultúrne stratifikácie, riskuje skostnatenie v istom druhu etnocentrizmu, ktorý
je kultúrnym egoizmom“, a teda koncom kultúry.16

Prikláňam sa k názoru, že pri stretaní a prenikaní sa rôznych kultúr v čase

14 Pozri: Clément, O.: Pohledy do budoucnosti. Refugium, Velehrad 1998, s. 50.
15 Pozri k tomu: Rupnik, I. M.: Otázka kultúry. In: Špidlík, T.: Spiritualita, formácia a kultúra.

Refugium, Velehrad 1995, s. 169. V tejto súvislosti spomenieme, že v pohľade Rupnika je kultúra
realitou, ktorá má svoju podstatu a svoje prejavy-realizácie tejto podstaty. Sú to rôzne oblasti ako
napr. umenie, veda, priemysel, hospodárstvo.... Tieto vytvárajú to, čo možno nazvať fenoménom kultúry.
Pritom kultúrne prejavy – fenomenické realizácie, sú podmieňované hodnotami, ktoré vyplývajú zo
životného jadra kultúry, t. j. z jej podstaty. Z týchto hodnôt aj vychádzajú a k nim sa vracajú. Kultúra
sa potom Rupnikovi javí vlastne ako „...organické tkanivo hodnôt a významov, prostredníctvom ktorých
sa tieto hodnoty komunikujú, budujú a realizujú...“ Pozri k tomu: Rupnik, I. M.: Otázka kultúry. In:
Špidlík, T.: Spiritualita, formácia a kultúra. Refugium, Velehrad 1995, s. 145 – 150, 170, 171, 172.

16 Pozri k tomu: Rupnik, I. M.: Otázka kultúry. In: Špidlík, T.: Spiritualita, formácia a kultúra.
Refugium, Velehrad 1995, s. 145, 169.
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globalizácie, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude stupňovať, je azda
pozitívnym prístupom práve prekonanie lipnutia na vlastnom egu a otvorenie
sa pre vzájomné porozumenie v láske.17 Dnes podľa mňa potrebujeme predsa
len viac zdôrazňovať samotnú významnosť lásky - caritas ako základu
humánneho multikultúrneho spolužitia, na ktorú sa časom pozabudlo. Veď
táto vedie človeka vnútorne, vďaka svojej podstate, vlastnému (bytostnému)
určeniu, k uplatňovaniu a dodržiavaniu ľudských práv i k dodržiavaniu záko-
nov, ktoré sa snažia organizovať a viazať multikultúrne spolužitie súčasného
človeka. Ale čo je najdôležitejšie, všetkých spája „ľudsky“ bez fanatizmu a mo-
cenských totalitných možností či ambícií do jedného multikultúrneho per-
sonálneho spoločenstva. Základom pre existenciu polykultúrnej spoločnosti ako
pluralitnej jednoty multikultúrneho spoločenstva by malo byť podľa mňa o. i.
personalisticky fundované nereduktívne zosúvzťažnenie jedinečných kultúr, ktoré
umožňuje kultúrna transcendencia v podobe uplatnenie racionality lásky-cari-
tas. Avšak „učiť sa láske, ktorá prekonáva hranice každého obmedzeného spo-
ločenstva je jednou z najťažších úloh, pred ktorou ako ľudia stojíme“18.

Za týmto si dovolím skonštatovať, že výchova, resp. vzdelávanie, ktoré tu
chcú byť pre polykultúrnu spoločnosť, charakterizuje o. i. práve osobitný roz-
mer týkajúci fenoménu multikultúrnej ľudskej situácie, pričom v tomto sa-
motnom „multikultúrnom rozmere“ by potom malo ísť o výchovu, ktorá je
ako taká podstatným prispením v hľadaní autentickej cesty človeka k priro-
dzenosti vlastnej, druhých ľudí, resp. k prirodzenosti vlastnej kultúry i k iným
kultúram. V súčasnosti výchovno-vzdelávacia politika pre polykultúrnu spo-
ločnosť počíta s pedagogickým programom najčastejšie označovaným ako
multikultúrna či interkultúrna výchova, resp. vzdelávanie. Koncepcií tohto
programu je viacero. Stúpencom polykultúrnej spoločnosti v ňom ide, ako už
bolo naznačené, o prípravu pre zvládanie kultúrne heterogénnych ľudských
stykov. Ide o pomoc hlavne mladej generácii naučiť sa rešpektovať vlastné
potreby z hľadiska svojej napr. menšinovej) príslušnosti k určitej kultúre, vy-
tvoriť zodpovednosť k svojej vlastnej kultúre a osobitne prispieť k nadobud-
nutiu spôsobilostí k porozumeniu iným kultúram. To predstavuje úlohu spro-
stredkovať tzv. interkultúrne kompetencie, čo sa deje prostredníctvom poskyt-
nutia konkrétnych poznatkov, umožnenia vytvoriť si vedomosti, rozvinúť isté

17 Pozri:Gálik, S.: Mystika ako univerzálna reč náboženstiev. In: Fundamentálna úloha lásky v dia-
lógu medzi civilizáciami. A. Ph. T. 6, FH TU, Trnava 2001, s. 48.

18 Slavkovský, A. R.: Fundamentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami. In: Fundamentálna
úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami. FH TU, Trnava 2001, s. 81.

p3.p65 08-07-15, 23:05346



347S. Gáliková Tolnaiová – Problém kultúrnej transcendencie v čase globalizácie

dispozície pre vytvorenie adekvátnych spôsobov správania v týchto systémoch.
Tiež je to aj úloha zabezpečiť učebné prostredie, ktoré je utvorené či prispôso-
bené s ohľadom na vzdelávacie, sociálne a jazykové potreby žiakov z rozdiel-
nych etnických rasových, náboženských a iných skupín.19

Dnes už podľa mňa nemôžeme riešiť spoločenské problémy súčasného
človeka, napr. aj problémy multikultúrnej spoločnosti bez zreteľa na jeho iné,
ostatné globálne problémy a preto si myslím, že výchova v súčasnosti by mala
byť určite integrálnou, holistickou výchovou (resp. vzdelávaním): Mala by byť
širším, integrálnym prispením v ľudskom sebanájdení v životných situáciách
medzi zrodením a smrťou a v podmienkach širšej „fyzis”, mala by byť nielen
prispením v hľadaní cesty k prirodzenosti vlastnej a druhých ľudí, ich kultúr,
ale i širšie, prispením k nájdeniu cesty k prirodzenosti toho ostatného živého
i neživého, s ktorým sa dnešný človek v horizonte svojej existencie, ktorým je
svet, stretáva. V takejto výchove a vzdelávaní, ako sa domnievam, by mali byť
o. i. uplatnené určité dôležité momenty, resp. pohyby, ktoré významne formujú
aj dnes aktuálne žiadaný multikultúrny rozmer výchovy a vzdelávania. Domnie-
vam sa, že ide o tieto tri momenty, resp. pohyby: a) „etizácia“, b) „ekologizácia“
a c) „spiritualizácia“. Pretože tu nie je, žiaľ, priestor, aby som sa im tu hlbšie
venovala, dovolím si za týmto už len skonštatovať, že sa podľa mňa ukazujú
relevantými pre novú výchovnú teóriu i prax, resp. potrebnú spoločenskú
a kultúrnu dynamiku na prahu 21. storočia. Všetky pohyby či momenty sú
dôležité, aby žiadaná nová výchova mohla sprostredkovať nielen nevyhnutné
„interkultúrne kompetencie“, ale aj, podľa mňa širšie a tieto zahrňujúc, „eko-
sociálne kompetencie“. Tieto sú tvorené poznatkami, utvorenými vedomosťami,
rozvinutými dispozíciami a ako také o. i. umožňujú i pochopenie ekologických,
sociálnych, kultúrnych a iných problémov, resp. umožňujú vytvorenie
adekvátnych spôsobov vnímania, hodnotenia a správania, čím napomáhajú aj
riešeniu týchto problémov.20 Žiadanú výchovu pritom nemožno redukujúco
pochopiť len ako nejaké predkladanie a osvojovanie morálnych noriem, hodnôt,
zákonov či získavanie poznatkov, pretože v nej zohrávajú dôležitú rolu tiež
existenciálne skúsenosti (experiencie) a poznávania (kognoscencie) a osobit-
ne pôvodná spirituálna, resp. psychagogická skúsenosť.

19 Pozri k tomu: Průcha, J.: Multikulturní výchova a vzdělávání. In: Pedagogika, 1991, č. 3,
s. 269-275; tiež: Kozoň, V.: Humanistický charakter interkultúrnej výchovy. In: Pedagogická revue,
1999, č. 3, s. 161 – 171.

20 Porovnaj: Průcha, J.: Multikulturní výchova a vzdělávání. In: Pedagogika, 1991, č. 3, s. 269-275.
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Procesy globalizácie a idea sociálnej spravodlivosti
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udržateľný život

Utváranie európskej občianskej spoločnosti je dlhodobý proces
a v súčasnosti môžeme konštatovať, že rámec v ktorom tieto pro-
cesy prebiehajú tvoria najmä dva fenomény, a to globalizácia

a mondializácia1. Európske krajiny, ktoré vstúpili do Európskej únie na prahu
tretieho tisícročia sa nachádzajú vo veľmi komplikovanej situácii, keď je nutné
vyrovnať sa s existenciou rastu sociálnych nerovností, environmentálnych
dôsledkov ekonomického rastu, rôznych druhov neurčitostí, ktoré vyplývajú
zo súčasného spoločenského a politického vývoja. Utváranie európskych
inštitucionálnych štruktúr, prináša nové možnosti spolupráce pre jednotlivé kra-
jiny na celoeurópskej úrovni, ale aj určité obmedzenia na úrovni národnej
a lokálnej. Vážnym problémom je zosúladenie lokálnych štruktúr s nadnárodnými
európskymi spôsobmi regulácie spoločenských procesov, najmä v súvislosti
s vplyvmi globalizácie.

V súčasnej sociologickej teórii autori, začali rozlišovať medzi pojmami
globalizácia a mondializácia. Globalizáciu charakterizujú ako proces značne
rozporuplný, ktorý „prichádza zo západu, nesie jasne viditeľnú pečať americkej
politickej a ekonomickej moci a vo svojich dôsledkoch je veľmi nevyvážený“2.

1 Pojem mondializácia, ktorý vnášajú do sociológie francúzski teoretici, sa používa na označenie
procesov, ktoré dokladajú rast vzájomnej previazanosti medzi ľudskými spoločenstvami, národmi i
jednotlivcami, keď osudy ľudí viac, než kedykoľvek predtým vzájomne súvisia, preplietajú sa v merítku
celej planéty Zem.

2 Giddens, A.: Unikající svět. Sociologické nakladatelství. Praha 2000, s. 14.
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Veľmi výstižné je hodnotenie týchto procesov anglickým sociológom A. Gidden-
som: „... globalizácia vytvára svet víťazov a porazených s neveľkým počtom
ľudí na rýchlej ceste k prosperite a s väčšinou odsúdenou k životu v biede
a beznádeji“3.

Treba, ale uviesť, že globalizácia nie je jednoduchou nadvládou Západu nad
zvyškom sveta, ale aj na krajiny Západu a USA pôsobí rovnako ako na iné kra-
jiny.4 Tento stav je dôsledkom predovšetkým neoliberálnej politiky súčasných
mocenských elít, ako aj dôsledkom prejavov fenoménu, ktorý odborníci označujú
pojmom informačný kapitalizmus. Najdynamickejším zmenám podliehajú ob-
chodné spoločnosti, D. Korten uvádza, že „globálny trend v ekonomike smeruje
k väčšej koncentrácii kontroly trhov a výrobných aktív do rúk niekoľkých fi-
riem, ktoré iba minimálnym spôsobom prispejú ku globálnej zamestnanosti. Títo
obri sa zbavujú ľudí, ale nie kontroly nad peniazmi, trhmi a technológiou“5.

Podľa J. Kellera, tí, ktorí na globalizácii vyzdvihujú nové technické možno-
sti, dané rozvojom informačných technológií a nové možnosti ekonomické,
umožnené dereguláciou tokov tovarov, služieb, investícií a kapitálu – menej už
pracovnej sily -, revolučnosť globalizácie silne preceňujú6. Globalizácia sa ne-
rozvíja rovnomerne a niektoré oblasti vôbec nezasahuje (sociálne služby, eko-
roľníčenie, zdravotnícku starostlivosť, výkon správy a pod.) Rozvoj svetového
obchodu v globalizujúcej sa spoločnosti enormne vzrástol a jeho prostredníctvom
sa uspokojujú konzumné ašpirácie miliónov ľudí. Avšak pre menej ekonomicky
rozvinuté krajiny môže voľný obchod priniesť úpadok namiesto postulovaného
ekonomického rozvoja, lebo ťažko naruší miestnu ekonomiku, ktorá zabez-
pečovala holé životy ľudí. Dochádza k zásadným zmenám v spoločenskej
štruktúre, dôsledkom ekonomickej globalizácie je aj restratifikácia spoločnosti7

3 Giddens, A.: Unikající svět. Sociologické nakladatelství. Praha 2000, s. 27.
4 Napriek hospodárskemu rastu, ktorý v USA za posledné tri roky dosahuje hodnotu 2,5 % ročne (v Európe

je to hodnota okolo 1%), priemerná americká rodina je na tom horšie ako predtým, stredný reálny príjem
poklesol o vyše 1 500 dolárov ročne. Rodiny za vlády G. W. Buscha postihuje oneskorovanie rastu miezd za
infláciou a prudký vzostup kľúčových výdavkov na domácnosť. Z celého hospodárskeho rastu mali prospech
iba ľudia s najvyššími príjmami. (Stiglitz, J.: Prezident Bush sa zúfalo mýli aj v ekonomike. In: Pravda, roč.
XIV (2004), č.234, s.11.) Joseph E. Stiglitz - profesor ekonómie na Kolumbijskej univerzite, člen výboru pre
sociálne dimenzie globalizácie. V roku 2001 dostal Nobelovu cenu za ekonómiu.

5 Korten, D.: Keď korporácie vládnu svetu. Vienala. Košice 2001, s. 223.
6 Keller, J.: Může naše planeta přežít globalizaci ekonomiky? In: Sedmá generace (1998), roč.7, č.2, s. 6.
7 Proces restratifikácie spoločnosti sa týka všetkých spoločenských vrstiev, štatistiky dokladajú enorm-

ný rast sociálnych rozdielov. Podiel najchudobnejšej pätiny svetovej populácie na globálnom príjme
klesol od roku 1989 do roku 1998 z 2,3% na 1,4%. Diel, ktorý pripadá najbohatšej pätine, naopak
vzrástol. V subsaharskej Afrike je v dvadsiatich krajinách reálny príjem na osobu nižší než na konci
sedemdesiatych rokov, napriek aplikácii rôznych programov Svetovej banky, ktoré boli orientované na
znižovanie chudoby.
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Ľudia sa prepadajú do chudoby z rôznych sociálnych vrstiev ako následok
straty zamestnania a minimalizácie možností nájsť akékoľvek nové pracovné
príležitosti v danom regióne. Tak dokonca aj v priemyselne rozvinutých kra-
jinách vznikajú oblasti chudoby, tzv. „tretí svet“, kde ľudia žijú len zo so-
ciálnych dávok a nie je nádej na podstatnú zmenu ich života, čo sa premieta
deštruktívne do ich života.

V poslednom období k týmto sociálnym dôvodom rastu chudoby vo svete sa
pridávajú ďalšie dôsledky súvisiace so zmenou klímy Zeme. Konferencia OSN
o environmentálnych dôsledkoch klimatických zmien, ktorá sa konala v Bruseli
od 2.4-5.4.2007 uviedla výsledky skúmaní 2500 vedcov z viac ako 130 krajín
sveta, ktorí skúmali ako klimatické zmeny ovplyvňujú prírodné a ľudské
systémy.(www.foei.org/media 2007-04-18) Závery sú šokujúce, zmeny sa dejú
rýchlejšie ako sa predtým predpokladalo, to čo zažívame ukazuje na vážnosť si-
tuácie, no to najhoršie ešte len príde. Najťažšie dôsledky padnú na najchudob-
nejších ľudí, hoci oni produkujú najmenej emisií, ktoré spôsobujú globálne
otepľovanie. Ekonomický rast krajín „tretieho sveta“ už nemôže ísť cestou „kar-
bónovej ekonomiky“, treba pomôcť týmto krajinám, aby išli inou cestou, lebo ak
by sa rozvíjali klasickou industriálnou cestou, devastačné efekty by sa dostavili
neskôr a celkové negatívne dôsledky na klímu Zeme by sa ešte radikálne prehĺbili.

Industriálny svet, USA a ďalšie krajiny musia v praxi aktívne zasiahnuť, pri-
jať signifikantné rozhodnutia a rázne opatrenia v „zelenej politike“, očakáva sa,
že v roku 2013 na konferencii OSN v Bali budú prijaté efektívnejšie a prísnejšie
opatrenia súvisiace so znižovaním emisií než v Kjóte. (www.foei.org/media 2007-
04-18) Treba vyvinúť mechanizmy, ktoré by dosiahli prijatie a dodržiavanie
prijatých obmedzení týkajúcich sa emisií skleníkových plynov vo všetkých
krajinách sveta. Stovky vedcov sa zhodli v tom, že v najbližšom polstoročí sa
veľmi zreteľne prejavia klimatické zmeny, ktoré veľmi zhoršia klimatické
pomery na Zemi. Globálne otepľovanie planéty prináša mnohé nežiaduce javy,
ako je podvýživa, choroby, smrť pre tisícky ľudí, ďalej horúčavy, požiare,
povodne, smršte, sucho, vyprahnutie pôd.

Z tohto pohľadu je oprávnená kritika počínania novoprijatých krajín EU,
ktoré len malú časť pomoci využívajú na ekologické ciele, hlavne náhradu
fosílnych zdrojov energie inými ekologicky čistými, veľké rezervy sú v do-
prave, kde sa emisie od roku 1990 zvýšili o 40%8. Tieto fakty dokumentujú

8 Krajiny EU sa zaviazali na summite v marci 2007, že znížia do r. 2020 o 1/5 emisie skleníkových
plynov a na 20% zvýšia podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Fakty ale ukazujú, že novoprijaté
krajiny do EU si nevhodne stanovili priority a z celkovej pomoci len nízke percentá investujú 1%-3%
do obnoviteľných zdrojov, len Litva hodlá investovať 5% .
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nedostatočnú reflexiu reálnych problémov v týchto krajinách majúcich celo-
svetový dosah. Médiá, od ktorých by sa dalo očakávať, že budú podnecovať
rozvoj vyššej kultúry však zlyhali a v postdemokratickej epoche prispeli
k prehĺbeniu „priepasti medzi lobovaním za záujmy kapitálových skupín a po-
litikou chápanou ako starostlivosť o verejné statky. Kvalita života dnes závisí
od dostupnosti verejných statkov....ekonomický rast stratil zmysel...ohrozuje
všetko na našej planéte - od počasia, vody, miest, možností prežitia ľudstva...“9.

Idea sociálnej spravodlivosti sa obtiažne uplatňuje v transformujúcich sa
krajinách, v stredoeurópskych krajinách, ktoré vstúpili do EÚ životná úroveň
u väčšiny ľudí stagnuje. Odborníci merajú chudobu prostredníctvom rôznych
ukazovateľov, významným ukazovateľom je miera relatívnej chudoby. Tento
údaj ukazuje, koľko ľudí žije z príjmu menšieho ako je 60% zo strednej výšky
mzdy v danej krajine. Riziko chudoby na Slovensku je vyššie ako inde, prie-
mer Európskej únie je 15%, na Slovensku až 21%. V tejto situácii sa nachádza
ešte Írsko. Na Slovensku reálne príjmy vzrastajú len najbohatšej pätine a čo
je zvláštnym javom táto skupina má príjmy 5, 4 krát väčšie než najchudob-
nejšia pätina, pričom v Európe je v priemere tento rozdiel 4.4. Väčšie roz-
diely v príjmovej oblasti okrem SR sú ešte napr. v Portugalsku a Estónsku10.
Tieto údaje znamenajú, že v SR sú chudobní chudobnejší, v porovnaní s inými
krajinami EU. K tomuto výsledku dospel Slovenský štatistický úrad po zme-
ne metodiky zberu dát, keď do štatistík boli zahrnuté aj najchudobnejšie vrstvy
vrátane rómskeho obyvateľstva, ktoré žije v osadách. Napriek zásahom so-
ciálnej politiky štátu súčasný systém sociálneho zabezpečenia neumožňuje
ľuďom naň odkázaným vymaniť sa z chudoby, a chudobu de facto neznižuje,
na rozdiel od pôvodných krajín EU.

Znižovanie sociálnych funkcií štátu súvisí najmä s ideou deregulácie, ktorú
presadzujú neoliberálne orientované politické sily v celosvetovom meradle pri
tom neznamená len odstraňovanie bariér tarifných a colných prekážok, ale
v skutočnosti označuje tendencie podriadenia sa všetkých oblastí ľudského
života modelu trhu. „Trh, ktorý z ekonomického hľadiska zabezpečuje
adekvátnu alokáciu zdrojov, má z hľadiska kultúrneho inú zvláštnosť – ruší
akúkoľvek zodpovednosť“11.

Idea neviditeľnej ruky trhu, ktorá dominuje v liberálnych koncepciách eko-
nomického vývoja je iluzórna predstava o tom, že zodpovednosť voči iným

9 Hvížďala, K.: Rozhovor s Václavom Bělohradským „O deľbu moci sa hodno poruvať.“ In: Prav-
da (2007), roč. XVII, Salón s. 2 – 6.

10 Riziko chudoby je u nás vyššie ako inde. In: SME, (2006), roč. 12, č.229, s. 2.
11 Keller, J.: Zpráva z Lille. Odpovědnost nelze deregulovat. In: Mosty (2002), s. 3.
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ľuďom nemusí byť produktom zámerného ľudského konania v spoločnosti
ako celku a tento celok bude fungovať vyvážene a zodpovedne. Realita
súčasného sveta ukazuje, že uvedené ponímanie je len zbožným prianím li-
berálnych teoretikov a zodpovedné konanie sa viaže na uvedomené akty. Re-
gulácia ekonomických činností nie je produktom voľnej hry síl, ale určité typy
hospodárskej politiky - ak má spoločnosť fungovať vyvážene - sa viažu na
obmedzenia, v rôznych oblastiach (ekonomickej, finančnej, obchodnej, envi-
ronmentálnej, kultúrnej apod.).

Situácia v postmodernej spoločnosti je veľmi napätá, obrovské prostried-
ky sú investované do reklám s cieľom stále zvyšovať spotrebu, ktorá má deva-
stujúce účinky na životné prostredie. V týchto súvislostiach Z. Bauman upo-
zorňuje na negatívnu rolu médií, ktoré sa zúčastňujú na veľkej lži konzumnej
civilizácie, keďže žijú z reklám, podieľajú sa na skomercionalizovaní všetkých
sfér života a neplnia úlohy, ktoré by mali. V postmodernej spoločnosti chýbajú
mechanizmy, ktoré by verejné záujmy, verejné dobro prekladali do jazyka in-
dividuálnych práv a povinností, „spoločné skúsenosti stratili „materiálnu
bázu“...chýba spoločenský mechanizmus, ktorý by im umožnil vykryštalizo-
vať sa, a prerážal cestu k nadindividuálnej, spoločnej, objektívnej pravde“12.

V odbornej literatúre niektorí autori rozlišujú medzi dvoma podobami glo-
balizácie, napr. francúzsky humanista Pierre Calame rozvíja koncepciu o po-
zitívnej a trhovej globalizácii. Za pozitívnu globalizáciu pokladá tie procesy,
ktoré vedú k rastu vzájomnej závislosti medzi všetkými spoločnosťami i jedno-
tlivcami na planéte Zem – od internetu po skleníkový efekt, od prepojenia myšlie-
nok a peňažných mien až po ekosystémy či šírenie hudby. „Hlavným posol-
stvom pozitívnej globalizácie je úsilie zmeniť smer, pokiaľ je ešte čas. Na to sa
však treba dohodnúť na spoločnej perspektíve a nájsť vhodné metódy.“ 13

Trhovú globalizáciu pokladá P. Calame za ideológiu, ktorá je vo svojej
dnešnej podobe veľmi nebezpečná. V 80-tych a 90-tych rokoch XX. stor. pro-
fitovala z pádu komunistických režimov. Krach centralizovaného totalitárne-
ho ekonomického modelu umožnil pravicovému myšlienkovému systému,
dovtedy do určitej miery tlmenému, nárokovať si na univerzálnosť pseudo-
ekonomických zákonov, ohlasovať koniec dejín a tak dláždiť cestu večnej ríši
trhových síl“14. Predpokladať, že model trhovej globalizácie má univerzálny
charakter je neopodstatnené a tie aktivity, ktoré sa v mediálnom priestore označujú

12 Žakovski J.: Rozhovor s Zykmundom Baumanom: Storočie lží. In: Fórum občianskej spoločnosti
(2005), č. 11- 12, s. 55 – 56.

13 Calame, P.: Dve tváre globalizácie. In: Mosty 25.6.2002, s. 3.
14 Calame, P.: Dve tváre globalizácie. In: Mosty 25.6.2002, s. 3.
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ako antiglobalizácia v podstate nie sú skutočnou antiglobalizáciou, ale vyja-
drením nesúhlasu s manipuláciou myslenia, logikou moci, ktorá presadzuje
záujmy nadnárodných obchodných spoločnosti, ekonomických gigantov a fi-
nančného kapitálu. Samotní ľudia sa ocitli mimo a záujem o nich je len pod-
mienený potrebami tohto systému. Len časť ľudí sa môže integrovať do tohto
systému, väčšia časť sa ocitla na periférii a kultúrne i sociálne stráca. Doku-
mentujú to niektoré trendy v raste nezamestnanosti práve v súvislosti s domi-
nanciou vplyvu nadnárodných spoločností.

Sociálne dôsledky procesov ekonomickej globalizácie, sú pre určité so-
ciálne vrstvy ťažko znesiteľné. Platí zákonitosť, čím je človek v rebríčku so-
ciálnej stratifikácie nižšie postavený, tým obtiažnejšie sa vyrovnáva s nimi.
V takejto situácii má nesmierny význam posilovanie štruktúr občianskej spo-
ločnosti, ktorá môže vyvíjať tlak na politické elity, aby utvárali podmienky,
v ktorých je možné uskutočňovanie idey sociálnej spravodlivosti ako prejavu
realizácie občianskej slobody v postmodernej spoločnosti. Integračné procesy
v EÚ za určitých podmienok môžu najmä mladej vzdelanej generácii otvoriť
priestor pre aktivity, ktoré povedú k utváraniu európskej občianskej spoločno-
sti. Pred obyvateľstvom zjednocujúcej sa Európy stoja dve veľké výzvy. Po
prvé, zastaviť rast sociálnych nerovností a chudoby v Európe a vo svete, po
druhé, riešiť otázku environmentálnej krízy a prekonávania konzumného
životného štýlu. V týchto súvislostiach je nutné uviesť, že sociálna spravodli-
vosť závisí od stupňa dejinného vývoja, od hospodárskeho vzostupu a od
kultúrnych tradícií, ktoré determinujú zákonné normy danej spoločnosti.

Riešenie otázok sociálnej spravodlivosti, je spojené nielen s právnymi hľadi-
skami, samozrejme presahuje europocentristické postoje a je priamo spojené
s ekologickými problémami sveta. I. Sviták oprávnene poukazuje na význam pro-
dukcie „väčšieho koláča“ k prerozdeľovaniu, doterajší spôsob redistribúcie
globálnych zdrojov je veľmi disproporcionálny a v konečnom dôsledku veľmi
nespravodlivý, najmä voči tretiemu svetu. „V mene budúcich výhod obmedzujú
dnešné štáty sociálne služby, rastie nezamestnanosť a rozširujú sa triedne rozdiely.
Privilégia vlastníkov sú chápané ako zabudované výhody priemyslového systému,
zatiaľ čo nevýhody sa javia ako lotéria slobodného trhu, ako náhodné úspechy,
alebo úpadok“15. Výsledok týchto trendov spôsobuje ďalší rast sociálnych nero-
vností ako v transformujúcich sa krajinách Strednej Európy, tak aj vo svete vôbec.

Nerovnosť a chudoba sa prejavuje v mnohých oblastiach spoločenského
života, nerovnosť v príjmoch a bohatstve sa premieta do nerovnosti v spotrebe

15 Sviták, I.: Čte Bůh von Hayeka? In: Nové slovo (1992), č. 12, s. 4.
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a životnom štýle, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje v statusovej nerovnosti.
Ďalšie nerovnosti u ľudí sa prejavujú v ich schopnostiach, v prístupe ku vzde-
laniu, nerovnosti na trhu práce a významná je aj nerovnosť životných podmie-
nok. Nerovnosť v príjmoch je obyčajne daná sociálnou pozíciou jedinca, ale
v určitých súvislostiach je daná etnickou príslušnosťou, pohlavím, vekom.
Prehlbujúce sa nerovnosti v súvislosti s procesmi globalizácie poukazujú na
potrebu väčšieho presadzovania idey sociálnej spravodlivosti ako súčasti
občianskych práv a slobôd v postmodernej spoločnosti.

Vysoký príjem umožňuje v konzumnej spoločnosti slobodu rozhodovania
o mnohých dôležitých, ba priam strategických záležitostiach, otvára mnohé
možnosti, ktoré sú nízkopríjmovým skupinám uzavreté. Chudobní ľudia
s nízkym príjmom majú obmedzený prístup k statkom a službám, niektoré
z nich sú im úplne nedostupné. Táto nerovnosť sa netýka len hmotných stat-
kov, úzko súvisí aj so spotrebou nehmotných statkov, ako je zdravotná staro-
stlivosť, možnosti rekreácie, vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie. Nedosta-
točný prístup k týmto statkom a malé možnosti ich využívania sú pre ľudí
s nízkym príjmov veľkým handicapom. Môžu to byť napr. príležitosti pre
zvyšovanie kvality pracovnej sily, ich absencia potom vedie k ďalšiemu znáso-
bovaniu nerovností. V konečnom dôsledku rozdielna úroveň a štruktúra spo-
treby človeka je výrazným determinantom jeho životných šancí. Premieta sa
do rôznych skutočností, ako sú životný štýl, rozdielny pocit identity, rozdielne
vedomie, postoje, stereotypy, presvedčenie. Nerovnosť životných šancí
ovplyvňuje život človeka a jeho kvalitu v konkrétnom čase i v priebehu celého
jeho života. Uvedomujúc si závažnosť situácie v raste sociálnych nerovností
ako aj globálnych problémov vzniká v roku 1994 Aliancia pre zodpovedný
a solidárny svet, ktorej členovia sú významní humanisticky orientovaní inte-
lektuáli16.

P. Calame, vidí riešenie zásadných otázok súčasnej globálnej spoločnosti
v troch oblastiach: a) v myšlienkových systémoch, b) výrobných systémoch,
c) systémoch regulácie.

Podľa jeho návrhov v rámci Aliancie (www.alliancie21org) boli vypraco-
vané strategické osi nutných zmien. Dominantná je hierarchia hodnôt a systémy
myslenia, ľudia musia opustiť konzumnú ideológiu, spotreba tovarov nemôže
byť mierou individuálneho či kolektívneho pokroku. Aliancia navrhuje za-
viesť okrem Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Charte Spojených náro-
dov tretí strategický dokument pod názvom Charta ľudskej zodpovednosti,

16 Sídlo má v Paríži. V súčasnosti nesie názov Aliancia pre zodpovedný, pluralitný a jednotný svet.
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ktorá by mala značné praktické dôsledky. Systém výroby a ekonomická ob-
lasť prekonáva tzv. ekonomický model, keď stredom ekonomiky je obchodná
výmena a peňažná hodnota. Ekonomický a sociálny život spoločnosti sa opiera
o tzv. priemyselnú a územnú ekológiu, ktorá sa sústreďuje na materiálnu výmenu
medzi firmami alebo lokálnymi spoločenstvami a ich životným prostredím
namiesto peňažnej výmeny, v uvedenom systéme už peniaze nebudú hrať
hlavnú rolu. K najnaliehavejším problémom vládnutia patrí zladiť potrebu
lokálnych spoločnosti kontrolovať vlastnú budúcnosť s potrebou prepojiť
vládnutie na rôznych úrovniach17.

Vzájomná previazanosť osudov ľudí, ľudských spoločenstiev a národov
vyžaduje skutočne nové prístupy v oblasti ekonomickej, politickej i kultúrnej.
Prax ukazuje, že hľadanie nových foriem regulácie, ktoré by neboli v rozpore
s rôznosťou a rôznorodosťou jednotlivých kultúr a civilizačných okruhov je
cesta veľmi komplikovaná, obtiažna a zrejme dlhodobá. Ekonomická moc,
moc peňazí, ktorú majú v rukách nadnárodné spoločnosti je silnejšia, než po-
litická moc štátov. Oprávnene J. Keller poukazuje na skutočnosť, že konanie
týchto ekonomických kolosov, ktoré majú dostatok moci pre to, aby určovali
mantinely konania demokraticky zvoleným vládam tak ako väčšina diktáto-
rov, pritom nie je podrobené žiadnej vonkajšej kontrole. Ich moc je obrovská,
určujú smerovanie dnešnej civilizácie, určujú aká agenda sa k rokovaciemu
stolu dostane a aká napriek tomu, že je veľmi naliehavá sa nedostane. To,
o čom sa rokuje, vyhovuje vždy viac krajinám bohatým, než krajinám chu-
dobným, veľa sa diskutuje o voľne cirkulujúcich investíciách (pozri u nás bu-
dovanie priemyselných zón a ďalších opatrení na prilákanie zahraničného ka-
pitálu), oveľa menej o pohybe osôb (migrácia za prácou a lepšími životnými
podmienkami).

Firemní giganti vytvárajú aj v slobodnom svete systém usmerňovanej a ma-
nipulovanej súťaže, ktorý obmedzuje vzájomnú konkurenciu, avšak na druhej
strane vedie k vyostrovaniu konkurencie medzi menšími firmami a lokalitami
tvoriacimi súčasť periférie. Takéto postupy sú súčasťou stratégie, ktorou nútia
perifériu, aby na seba preberala čo najviac nákladov „zhodnocovacieho“ pro-
cesu tak, aby kľúčové spoločnosti mohli produkovať stále vyššie zisky pre
globálny finančný systém18.

V týchto podmienkach je ilúziou očakávať, že krajiny, ktoré od 1.5.2004
vstúpili do EÚ by mohli ísť cestou západoeurópskych krajín, ktoré po druhej

17 Calame, P.: Dve tváre globalizácie. In: Mosty 25.6.2002, s. 3.
18 Korten, D.: Keď korporácie vládnu svetu. Vienala. Košice 2001, s. 228.
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svetovej vojne vo veľmi krátkom čase dokázali zdvojnásobiť svoju produkciu.
Takýto rýchly hospodársky rast je v súčasnosti v daných krajinách nemožný.

Na základe uvedených skutočností možno urobiť nasledujúce závery:
Po prvé, k riešeniu sociálnych nerovností, konzekvencií klimatických zmien

ako aj praktickej realizácii idey sociálnej spravodlivosti je nevyhnutné kreova-
nie nadnárodných kontrolných inštitúcií, ktoré budú mať právo prijímať roz-
hodnutia regulujúce činnosť a aktivity organizácií, ktoré chod sveta ovplyvňujú
(najmä nadnárodné korporácie a finančné siete).

Po druhé, mali by vzniknúť nadnárodné politické útvary, nadnárodné re-
gionálne komunity s demokratickými kontrolnými mechanizmami, ktoré by
boli schopné uviesť do života nové formy regulácie, v ktorých by bol ima-
nentne prítomný princíp zodpovednosti za akékoľvek ľudské konanie v rámci
pôsobenia týchto nadnárodných korporácií, spoločenstiev, ako aj jedincov roz-
hodujúcich o závažných politických, kultúrnych, ekonomických a environ-
mentálnych otázkach týkajúcich sa regiónov, oblastí, štátov i celého sveta.

Po tretie, bolo by vhodné, aby občianske aktivity a iniciatívy v krajinách,
ktoré v roku 2004 vstupovali do EÚ, týkajúce sa najmä riešenia otázok so-
ciálnych nerovností ako aj prejavov ekologickej krízy, podporovali tie poli-
tické strany a hnutia, ktoré pokladajú sociálnu spravodlivosť a riešenie otázok
klimatických zmien za os budúcej slobody človeka v európskej občianskej
spoločnosti.
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Róbert Piňák

Socializácia človeka v globalizujúcej sa spoločnosti

Svoj spôsob nájde ten, kto nemôže inak,
 to znamená, že nemôže niečo iné.

 Cesta k štýlu: Gnóthi seauton.
 P. Klee

Kľúčové slová: socializácia, globalizácia, postmoderná spoločnosť, sebarealizácia

Cieľom môjho príspevku je poukázať na problémy socializácie, najmä
na diferenciáciu medzi „horizontálnou“ a „vertikálnou“ sebare-
alizáciou indivídua (v možnostiach socializácie) a zároveň na al-

ternatívy pozitívneho chápania globalizácie,1 predovšetkým v kontakte ľudského
bytia s ne-ľudským bytím, a taktiež v rámci rôznych kultúrnych diskurzov.

Socializačné procesy a postupy budem skúmať a hodnotiť na pozadí
kultúrneho rámca postmoderny, pretože globalizujúca spoločnosť je už post-
moderná spoločnosť,2 kde „človeka neutvára samoľúba a rigidná identita, ale
je mu súdená identita v prechode, ktorú sa ešte len musí naučiť vnímať“.3 No
zároveň budem vychádzať aj z toho, že „sociálne a kultúrne transformácie,
zahrňujúce všetky tie, ktoré sú spojené s globalizačným procesom, boli ďalšou
výzvou pre indivíduum a identitu ľudstva“,4 čiže aj pre interakciu v multi-
kultúrnom a multi-identickom priestore globalizujúcej sa spoločnosti.

1 Na možnosť pozitívneho chápania procesov globalizácie upozorňuje Z. Bauman. Pozri: Bauman,
Z. - Galecki, L.: The unwinnable war. An Interview with Zygmunt Bauman, http://www.eurozine.com/
articles/2006-12-13-bauman-en.html.

2 S tvrdením, že spoločnosť v globalizačných procesoch je už postmoderná spoločnosť, nesúhlasí
americký sociológ G. Ritzer. Pozri: Ritzer, G.: Mcdonaldizace společnosti. Academia: Praha 1996.

3 Welsch, W.: Estetické myslenie. Archa: Bratislava 1993, s. 136.
4 Kiepas, A.: Human being as a subject of responsibility and challenges of global civilization. In:

Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. Iris: Bratislava 2006, s. 166.
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Avšak, nazdávam sa, že možnosť daného skúmania je v prvom rade pod-
ložená definovaním ústredných pojmov, akými sú socializácia a globalizácia,
pomocou ktorých človek v postmodernej spoločnosti kreuje vnútornú (ima-
nentnú) štruktúru kultúry.

Socializáciu môžeme vymedziť ako „nepretržitý proces, v ktorom človek
získava osobnostnú identitu a učí sa normám, hodnotám, správaniu a sociálnym
schopnostiam, ktoré sú vyžadované pre jeho alebo jej sociálnu pozíciu“,5 pričom
„ľudská sociálna skúsenosť je špecifická, v jej obsahu tvorenom medziľudskými
interakciami sa premieta svet človeka, t. j. kultúra, cez ktorú je človek utváraný“.6

Pod globalizáciou v súčasnosti môžeme rozumieť proces, ktorého podstatu
„tvorí nadradenie ekonomických procesov a záujmov nad všetky ostatné, jeho
finalitou je maximalizácia utility“.7

Socializácia v danom určenom kontexte predstavuje formu „sociálneho
učenia“ (termín M. Nakonečného), v rámci ktorého sa človek učí komuniko-
vať s okolím a súčasne aj sám so sebou, pretože „v priebehu učenia dochádza
k interiorizácii kultúrnych hodnôt v rámci určitých skúseností a v reakciách
sa následne interiorizovaná skúsenosť exteriorizuje, t. j. prejavuje sa navo-
nok“.8 Nuž a ak daná forma sociálneho učenia prebieha na pozadí ekonomic-
kej paradigmy, ktorá je tzv. alfou a omegou spoločenského nexu, môžeme iba
cynicky konštatovať, že v súčasnosti sme „racionálni jednotlivci v iracionálnej
spoločnosti“,9 kde iba človek nie úplne zdravý, môže zostať normálny, ako
kedysi napísal E. Fromm.

Problém socializácie, a de facto aj diferenciácia medzi vertikálnou a hori-
zontálnou sebarealizáciou, začína pri odkaze Marxovej poslednej tézy o Feuer-
bachovi.10 Totiž vzhľadom na spolubytie (rozumej koexistenciu medzi ľudským
a ne-ľudským bytím) človek môže požadovať zmenu spoločenskej determinácie
na podklade ekonomickej paradigmy (napríklad kritika súkromného vlastníctva
u Marxa s vyústením do komunistickej spoločnosti ako axiologickej a etickej
dimenzie spolubytia pro futuro), čo predstavuje „horizontálny“ vývin v rámci

5 Pozri: http://dictionary.reference.com.
6 Nakonečný, M.: Základy psychologie. Academia: Praha 1998, s. 216.
7 Hohoš, L.: Relevantnosť marxistického prístupu ku globalizácii. In: Filozofia v kontexte

globalizujúceho sa sveta. Iris: Bratislava 2006, s. 120.
8 Nakonečný, M.: Základy psychologie. Academia: Praha 1998, s. 225.
9 Bělohradský, V.: Antinomie globalizace. Vzdělanostní společnost 2000. In: Eseje o nedávné

minulosti a blízké budoucnosti. G plus G: Praha 1999, s. 69.
10 V poslednej téze o Feurbachovi Marx zastáva toto stanovisko: „Filozofi svet len rozlične

vysvetľovali, ide však o to, zmeniť ho.“ In: Marx, K. – Engels, F.: Vybrané spisy sv. 1. Pravda: Bratislava
1977, s. 211.
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sebarealizácie indivídua. No súčasne by sme mohli požadovať aj zmenu axio-
logického a etického priestoru v súčasnosti, vo vertikalite sebarealizácie in-
divídua, čo charakterizuje aj zmenu vnímania, obrat myslenia (metanoia) ale-
bo dokonca „prehodnotenie všetkých hodnôt“ (termín F. Nietzscheho). Nuž
a práve binarita daných trendov dotvára otvorenie problému socializácie, najmä
v globalizujúcej spoločnosti.

Domnievam sa, že termín socializácia vyjadruje interakciu spoločnosti a in-
divídua v podobe kultúrneho očakávania spoločnosti od indivídua. Indivíduum
pritom môže na daných očakávaniach (paradigmy správania) participovať, t. j.
úspešne naplniť svoju socializáciu vzhľadom na rôzne diskurzy systémov,
v ktorých bude ako spoločenská bytosť „vystupovať“ (rozumej existovať), ale-
bo ich môže odmietnuť11 a vytvoriť si vlastný priestor tzv. subkultúry,12 v kto-
rej dokáže existovať a nachádzať zmysluplnosť existencie.13

Z predchádzajúcich riadkov je evidentné, že proces socializácie veľmi úzko
súvisí s procesom hľadania zmyslu života. V súčasnosti prevláda vo filozofic-
ko-sociologických kruhoch názor, že človeku sa veľmi ťažko hľadá zmysel
života,14 pretože realita je premenlivá (instabilná), prichádza k permanentnému
„zhusťovaniu času“ a človek akosi nenachádza čas sám pre seba, t. j. voľný
čas, ktorý by človeku umožňoval „vertikálnu“ sebarealizáciu.15

Problém zmysluplnosti existencie tkvie aj v nivelizácii života na irelevantnú
hodnotu. V mediálnom univerze totiž médiokracia (termín E. Bondyho) pomocou

11 V súčasnosti môžeme konštatovať, že globalizácia je sprevádzaná trendom absencie zmyslu
života, čo pravdepodobne súvisí s akútnym nárastom psychických chorôb v globalizujúcej spoločnosti,
pričom prichádza k dezorientácii človeka v pluralite „virtuálnych svetov“ mediálneho univerza. Na
túto skutočnosť permanentne upozorňujú autori ako Hohoš, Bondy, Keller, Ritzer a Foucault.

12 Pod subkultúrou rozumiem alternatívnu kultúrnu societu, ktorá vzniká na určitom sociálnom
pozadí a nesie nezameniteľný ideologický odkaz, t. j. vypovedí o tom, akí sú jej predstavitelia, „aké
zámery sledujú, aký si budujú sebaobraz, ako vyjadrujú svoju koncepciu“. Pozri: Culture and
Multicultuaral Education. Iris: Bratislava 1999, s. 229.

13 Na danú skutočnosť pregnantne upozornila Z. Kiczková v eseji Jej inakosť, jej identita?, kde
napísala: „V socializácii si niečo vedome či nevedome volím a tento proces nikdy nie je úplne ukončený,
pretože v konfrontácii s inými kultúrami môžem svoju budúcnosť spoluurčovať, môžem prijať
rozhodnutie (napr. aj takého typu, ako robia transexuálne ženy, homosexuáli, lesbičky). Človek nie je
taký, aký sa narodil, ale ako bol konštituovaný spoločnosťou a sebou samým.“ In: Štyri pohľady do
feministickej filozofie. Archa: Bratislava 1994, s. 13.

14 Pozri: Pike, G. – Selby, D.: Globální výchova. Grada: Praha, s. 66-67.
15 E. Bondy dokonca kultivovane upozorňuje na najrelevantnejšiu možnosť vertikálnej

sebarealizácie – nenásilnú premenu vedomia takýmito slovami: „Súbory ideí nebudeme ľuďom liať
do hlavy lievikom, ale nájdeme ich tak, že sa nad človekom hlboko a poctivo zamyslíme a nájdeme
ich v ňom samotnom. Potom už ich nebudeme ľuďom musieť nejako vnucovať, iba im ukážeme, čo
v nich už vlastne je.“ In: Bondy, E.: O globalizaci. L. Marek 2005: Brno 2005, s. 11.
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brainwashingových mechanizmov16 v samotnom jadre reklám ľudstvo upo-
zorňuje, že „smrť nás obohacuje a urýchľuje rast tempa hrubého domáceho pro-
duktu“.17 A existencia daného výroku, totiž, že smrť urýchľuje vzostup nášho
pokroku, poukazuje zároveň na interakciu a príbuznosť medzi vzdelávacím,
kasárenským a medicínskym diskurzom.18

Človek bez zmysluplnej existencie je iba hračkou v rukách ideológií, ktoré
sú penetrované do vedomia a môžu sa správať ako mémy.19 Mémy sa niekedy
môžu správať ako vírusy a „infikované“ vedomie môžeme považovať za
znečistené, ako to pri riešení ekologickej krízy prezentujú myslitelia tzv. hlbo-
kej ekológie. Môžeme si samozrejme položiť otázku, či človeka zaujíma stav
jeho vedomia? Nuž pri pohľade na antiglobalistické protestné akcie, najmä
v rámci rokovaní krajín G8, budeme nútení konštatovať, že ľudí zaujíma stav
ich vedomia, aj keď účasť na proteste, účasť na demonštrovaní svojho názoru
môže v súčasnosti takisto vyjadrovať iba patologickú potrebu ego – zviditeľne-
nia v mediálnom priestore ako „pár akčných minút“ vo veľkolepej reality show.

Človek, ktorý si uvedomuje vplyv mémov na vedomie (brainwashingové
procesy) môže v rámci katarzných procesov hľadať možnosti na zmenu, trans-
formáciu vedomia, ktorú by sme mali uchopiť ako revolúciu, pretože násilná
zmena výrobných prostriedkov ako revolúciu chápal K. Marx už v súčasnosti
prestala plniť svoju úlohu20 a skutočná revolúcia je iba revolúcia vedomia ako
nekompromisne predpovedal E. Ionesco.

Horizontálna sebarealizácia je založená na subjekt-objektovej schéme21

a predstavuje socializačný trend, ktorý môžeme prirovnať k pásovej výrobe22

16 E. Bondy tvrdí, že brainwashingové postupy reklám tvoria metódu „manipulácie ľudského
vedomia, prakticky zbavovanie ľudí vlastného myslenia“, pričom táto metóda „predstavuje spôsob
realizácie totalitného režimu, ktorý je možný práve na základe modernej technológie“. In: Bondy, E.:
O globalizaci. L. Marek: Brno 2005, s. 17.

17 Keller, J.: Abeceda prosperity. Doplněk: Brno 1997, s. 157.
18 Na príbuznosť mocenských diskurzov vzdelávacieho, vojenského a zdravotníckeho systému

poukazuje M. Foucault. Pozri: Foucault, M.: Dozerať a trestať. Kalligram: Bratislava 2000.
19 Pod termínom mémy, ako píše R. Dawkins, môžeme rozumieť „melódie, myšlienky, chytľavé frázy,

módu, či spôsoby stavby oblúkov. Tak, ako sa gény šíria v genofonde skáčuc z tela do tela prostredníctvom
spermií alebo vajíčok, tak sa mémy šíria v memofonde skáčuc z mozgu do mozgu prostredníctvom procesu,
ktorý by sa vo všeobecnosti dal nazvať imitáciou“. Pozri: http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/
WorldOfDawkins-archive/index.shtml.

20 Na túto skutočnosť poukazuje aj marxista E. Bondy. Pozri: Bondy, E.: O globalizaci. L. Marek:
Brno 2005.

21 V knihe Sociální psychologie sa môžeme dočítať, že „proces socializácie charakterizujeme ako
proces vzájomného pôsobenia medzi subjektom a objektom socializácie“. In: Janoušek, J. a kol. Sociální
psychologie. Státní pedagogické nakladatelství: Praha 1989, s. 138 – 139.

22 Na danú metaforu upozornil J. Keller. Pozri: Keller, J.: Kam běží běžící pás? In: Eseje o nedávne
minulosti a blízké budoucnosti. G plus G: Praha 1999, s. 9 – 29.
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alebo k mcdonaldizácii.23. Vybočenie z daného trendu môže predstavovať aj
alternatívny životný štýl, ktorý by mal byť kreovaný v inom axiologickom
priestore ako spoločenský nexus ekonomickej paradigmy. Životný štýl totiž
môžeme vymedziť ako „výber prostriedkov, ktoré vo svojom živote človek
používa – je preto veľmi úzko spätý s osobnosťou, prípadne s kultúrnou iden-
titou a so sebareflexiou sociálnej skupiny“.24

Bohužiaľ, je ontologický fakt, že sa rodíme do spoločnosti, ktorá od každého
jedinca požaduje jasné a čitateľné znaky, a preto každé vybočenie môže byť
považované za politické rozhodnutie, ktoré by mohlo ohroziť pravdu výpove-
de o svete, pretože v súčasnosti je na jednej strane celé univerzum scénou po-
litiky a na druhej strane „pravda je vždy definíciou nepriateľa“.25 A možno aj
preto je realita ľudskosti plná agresivity a násilia. Lenže, čo v súčasnosti
môžeme vypovedať o realite? A natíska sa ešte ďalšia naliehavá otázka, totiž
čo v súčasnosti môžeme vypovedať o sebe? Dokážeme akceptovať samých
seba v nestabilnej spoločnosti, kde sa kolektívne vedomie ako sociálna ide-
ológia prezentuje iba ako konzum a odcudzenie?

Ak „horizontálna“ sebarealizácia smeruje k ujarmeniu človeka v pasci ide-
ológií konzumu a odcudzenia, nemôžeme požadovať zmenu spoločenského
nexu alebo nebodaj kolektívnu výmenu euroúradníkov, ale skôr by sme sa
mali zamerať na poukazovanie cesty, kde človek môže urobiť zmenu. A takou
zmenou by malo byť prehodnotenie všetkých hodnôt alebo mentálna revolúcia,
ktorej výsledkom nebude nadčlovek (termín F. Nietzscheho), ale človek saba-
reflektujúci a sebaorganizujúci v ontologickom priestore. A na tejto ceste
musíme sledovať filozofiu, pretože „autentická filozofia znamená znovupre-
myslenie sveta“26 ako poznamenáva H. Skolimowski.

Človek je autopoietickým systémom, čiže „sebaurčujúcou a následne sa-
moreflektujúcou identitou“,27 a tak v rámci samoorganizácie „robí zo subjektu
objekt, stotožňuje konajúceho (actor) s produktom konania“.28 A keďže človek

23 Americký sociológ G. Ritzer vo svojej knihe Mcdonaldizace společnosti poukazuje na fakty
z našej spoločnosti, ktoré z nás kreujú robotickú societu. Sú to napríklad výchova k poddajnosti,
univerzity podobné továrňam, hierarchia, štandardizácia a totožné automobily. Pozri: Ritzer, G.:
Mcdonaldizace společnosti. Academia: Praha 1996.

24 Culture and Multicultural Education. Iris: Bratislava 1999, s. 39.
25 Bělohradský, V.: Antinomie globalizace. Vzdělanostní společnost 2000. In: Eseje o nedávné

minulosti a blízké budoucnosti. G plus G: Praha 1999, s. 67.
26 Skolimowski, H.: Philosophy of Redemption. In: Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta.

Iris: Bratislava 2006, s. 42.
27 Avgoustis Avgoustinos: Veľký omyl. Iris: Bratislava 2004, s. 18.
28 Newbold, A. R.: The Eight Day, Social Evolution as the Self-Organization of Energy. University

of Texas: Austin 1988, s. 77.
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„svojím životným štýlom, svojou kultúrou komunikuje so svojím okolím – vo
svojej sebaexpresii odovzdáva okoliu obsahy svojho vedomia, t. j. cez svoju
expresívnu funkciu je kultúra prostriedkom komununikácie“.29 A práve naša
komunikácia s okolím vypovedá relevantne o našej existencii.

E. Bondy niekde vo svojich románoch píše, že aj keby človek zostal zamu-
rovaný, a tým pádom totálne osamotený, vždy bude komunikovať. Čiže vždy
bude určitým spôsobom prezentovať svoj životný štýl – prejav kultúry. A ako
som na začiatku príspevku spomínal, globalizácia už patrí do postmoderny,
kde jej „základnou skúsenosťou je uznanie oprávnenosti neprekročiteľných
rozdielnych foriem života ľudí, ich hodnotových systémov“,30 takže v komu-
nikácii, v kultúre kontaktu sociálnych ideológií sa v globalizácií môžu repre-
zentovať niekedy až protirečiace životné štýly. Lenže práve dané protirečiace
životné štýly môžu kreovať enormný prínos pre mentálnu revolúciu (rozumej
metanoiu). Na jednej strane vytvárajú živnú pôdu pre toleranciu (inak pove-
dané, pre bližšie poznanie nepriateľa) a na druhej strane v rámci samoorga-
nizácie (človek ako autopoietický systém) predstavujú performáciu pre ego,
ktoré sa odpútava od sebazničujúcej „monadologickej“ definície.

Človek je sociálna bytosť, ktorá v spoločnosti tvorí procesom myslenia
svoj potenciálny domov – noosféru31, kde ako samoorganizujúci systém dokáže
zrušiť hranice intolerancie (v rámci vlastnej identity) a akceptovať synergickú
toleranciu,32 ktorá protirečenie a diverzitu akceptuje ako svoje obohatenie.
Samozrejme v tomto priestore existuje aj riziko tzv. nesúmerateľnosti skúse-
nosti, zážitkov a aj informácií.33

Ale ak človek je naozaj autopoietický systém, potom „svet, ktorý my všet-
ci vidíme, nie je tento svet, ale nejaký svet, ktorý my sami spoluvytvárame“,34

čiže človek si potom naozaj vytvára aj vlastné odcudzenie. Ale taktiež môže

29 Culture and Multicultural Education. Iris: Bratislava 1999, s. 41.
30 Seilerová, B.: Radikálny relativizmus postmodernizmu a komunikácia hodnôt. In: Filozofia

v globalizujúcom sa svete. Iris: Bratislava 2006, s. 199.
31 Pojem noosféra preberám s teilhardovského aplikačného rámca ako „sféru duchovného obalu

našej planéty Zem“. K bližšej interpretácii a pregnantnému rozboru pojmu noosféra pozri štúdiu:
Plašienková, Z.: Chápanie noosféry a základy „metafyziky budúcnosti“ v myslení Teilharda de Chardin.
In: RaN, ročník 9, číslo 2, 2006, s. 27 – 36.

32 Pod synergickou toleranciou rozumiem toleranciu, ktorá akceptuje inakosť ako pozitívnu hodnotu
pre spoločnosť.

33 Autori knihy Tolerancia verzus intolerancia dokonca píšu, že „postmoderna objavila svoj spôsob
myslenia v ontológii budhizmu“. Pozri: Seiler, V. – Seilerová, B.: Tolerancia verzus intolerancia. Iris:
Bratislava 1997, s. 151.

34 Maturana, H. – Varela, F.: The Tree of Knowledge. Sambhala: Boston 1987, s. 245.

p3.p65 08-07-15, 23:06364



365R. Piňák – Socializácia človeka v globalizujúcej sa spoločnosti

tento neakceptovateľný stav zmeniť, a tým aj a ľudské podmienky, pretože
„ľudské podmienky nie sú fikciou“,35 ale našou realitou, kde existujeme.

A v tomto „bode obratu“ (termín F. Capru) filozofia musí ukázať cestu
vhodnú pre človeka, vhodnú pre transformáciu jeho axiologického priestoru.
Inak v globalizujúcom sa priestore filozofia navždy zostane iba slúžkou a príve-
skom ekonómie.

35 Skolimowski, H.: Philosophy of Redemption. In: Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta.
Iris: Bratislava 2006, s. 42.
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