




CZŁOWIEK MIĘDZY 
DOBREM A ZŁEM





Marek Drwięga

CZŁOWIEK MIĘDZY 
DOBREM A ZŁEM

STUDIA Z ETYKI WSPÓŁCZESNEJ

Wydanie drugie zmienione i poszerzone

Kraków 2012



© Copyright by Marek Drwięga, 2012

Redakga: 
Magdalena Mnikowska

Korekta: 
Mateusz Kijewski

Opracowanie indeksów: 
Dominik Rogoż

Projekt okładki: 
Igor Stanisławski

Skład i łamanie tekstu 
oraz przygotowanie do druku: 

Publikacja dofinansowana przez Wydział Filozoficzny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN 978-83-7638-188-6

KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o. o. 
ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków 

tel. /faks: 12 43-127-43 
akademicka@akademicka. pl

Księgarnia internetowa: 
www. akademicka. pl

mailto:akademicka@akademicka.pl
http://www.akademicka.pl


Jakubowi





Uwagi wstępne

Wśród filozofów nie ma jednoznacznej opinii co do tego, 
czym właściwie powinna zajmować się etyka. Co więcej, 
gdy popatrzymy na jej historię, to z łatwością dostrzeże
my, że tradyga filozoficzna pozostawiła wiele przykładów 
wąskiego lub szerokiego zakresu rozważań etycznych, 
a rozmaite szkoły filozoficzne w różny sposób pojmowały 
zadania etyki. Współcześnie sytuacja nie wygląda inaczej, 
a nawet - jak sądzę - można zauważyć jeszcze większą 
komplikację sytuacji wynikającą z faktu, że do tradycyj
nych kwestii - takich jak: definicja dobra, zagadnienie 
dobrego życia i szczęścia, odpowiedź na fundamental
ne pytanie „jak powinniśmy postępować? ", teoria cnót, 
charakterystyka obowiązków i powinności wobec siebie 
i drugiego człowieka, definicja zła, kwestia sprawiedli
wości itd. - doszły nowe, na przykład te, które podejmuje 
bioetyka, etyka środowiskowa czy etyka biznesu, a które 
w znacznej mierze wyłoniły się w wyniku zmiany sytu- 
agi, w jakiej znalazł się współcześnie człowiek. Niektó
rzy autorzy zauważają nawet, że „[... ] w XXI wieku etykę 
tworzy się w relagi do nowych wymagań demokratycz
nego społeczeństwa, które uznaje, że każda jednostka jest 
wolnym podmiotem i że jesteśmy równi wobec prawa, 
a z drugiej strony w relagi do nowych możliwości nauki 
i techniki, które zdają się niekiedy zagrażać szacunkowi
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dla bytu ludzkiego i jego wolności"1. Rzeczywiście, pośród 
wielu czynników mających istotny wpływ na nasze wybo
ry, decyzje i postępowanie, znaczącą rolę odgrywa z jednej 
strony to, że żyjemy obecnie w spluralizowanych społe
czeństwach, w których współistnieją różne kultury, języki, 
religie i przekonania, słowem: odwołujemy się do różnych 
większych lub mniejszych narracji i tradycji. Z drugiej zaś 
strony znaczącą rolę odgrywa również fakt, że nasz świat 
został zdominowany przez naukę i technikę. Wobec tych

' J. Russ, C. Leguil, La pensée éthique contemporaine, Presses Univer
sitaires de France, Paris 2008, s. 4. 

2 Zob. na przykład O. Höffe [in Zusammenarbeit mit Μ. Forscher, 
A. Schöpf und W. Vossenkuhl], Lexikon der Ethik, Beck, Mün
chen, 1980, s. 53-54, 222-225. 

1 innych czynników nie można dziś przejść obojętnie. 
Określenia „etyka" i „moralność" traktuje się zazwy

czaj jako oznaczające to samo. Autorzy opracowań po
święconych etyce zauważają wprawdzie różnicę, która 
istnieje między tymi pojęciami, jednak oba pojęcia traktu
ją albo jako pozostające ze sobą w ścisłym związku, albo 
jako synonimy* 2. Wydaje się, że szczególnie we współcze
snej filozofii moralności związek między tymi terminami 
uwydatnia swój wieloznaczny charakter, który na dodatek 
prowadzi do fundamentalnych rozstrzygnięć w zajmowa
nych stanowiskach. Jest to więc wystarczający powód, by 
poświęcić mu więcej uwagi. Warto pokrótce przypomnieć, 
że wyraz „etyka" pochodzi od greckiego słowa to éthos, 
które oznacza „trwałe miejsce pobytu", „zadomowienie", 
„stałe postępowanie", „obyczaj", „charakter", „dyspozy
cję". W czasach rzymskich, kiedy przyswojono język i kul
turę grecką, pojęcie ethikos przetłumaczono na łacinę jako 
moralis pozostający w związku z łac. mores, a więc z „oby
czajami", „zwyczajami", „przyzwyczajeniami", „prawa
mi". Gdy przyjrzymy się historii etyki, można wprawdzie 
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dostrzec, że te pojęcia w różnych szkołach i tradycjach fi
lozoficznych były używane zamiennie, niemniej pojawiały 
się i takie momenty, które dawały podstawę do ich wyraź
nego rozróżnienia. Jednym z takich momentów może być 
przykładowo spór, który w pierwszej połowie XIX wieku 
toczył Hegel z Kantem. 

Jak już sugerowałem, określenia „etyka" i „moralność" 
współcześnie się wyodrębniają i zaczynają oznaczać coś 
innego. Kilka przykładów pozwoli nam uzmysłowić sobie 
złożoność tej problematyki. A zatem: są tacy, którzy uwa
żają, że termin „etyka" różni się od terminu „moralność" 
w tym sensie, że moralność odsyła do ustanowionego kor
pusu norm, podczas gdy etyka implikuje kwestionowa
nie oraz poszukiwanie (un questionnement) samej normy. 
Etyka bada więc podstawy tych norm i jednocześnie staje 
wobec nieobecności niezmiennych kryteriów moralnych. 
Twierdzi się, że współczesny świat potrzebuje etyki dla
tego właśnie, że znalazł się w obliczu zupełnej nieobecno
ści wartości moralnych. Co należy do zadań samej etyki? 
Przede wszystkim etyka odsyła do obowiązków, które 
mamy wobec siebie i wobec drugiego człowieka, ale obo
wiązki te nie są podyktowane przez prawa. Celem ety
ki jest określenie tego, co dobre, w oparciu o refleksję na 
temat skutków naszego działania. Etyka ponadto odsyła 
każdego do jego własnego wyboru w oparciu o własną 
świadomość3. Są również tacy autorzy, którzy proponują 
inne rozwiązanie: moralność posiada bazę religijną, etyka 
natomiast jej nie ma; moralność traktuje o wielkich zasa
dach, podczas gdy etyka dotyczy dużo bardziej określo
nych kwestii; moralność wywodzi się od bardziej „stadne
go" pojęcia obyczajów, etyka jest zaś osobista; moralność 
konotuje absolutne zakazy, etyka natomiast jest bardziej 

3 J. R u s s, C. L e g u i 1, dz. cyt., s. 4. 
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elastyczna. I wreszcie: moralność jest ogólna, a etyka roz
drobniona na moralne i profesjonalne partykularyzmyi

Reprezentant innej tradycji filozoficznej, wybitny dwu
dziestowieczny brytyjski filozof, Bernard Williams, we 
wstępie do jednego z wydań swojej książki Moralność. 
Wprowadzenie do etyki4 5, wyznaje, że choć w swoim dziele 
nie przestrzega rozróżnienia etyki i moralności, to jednak 
uznaje je za użyteczne. W zaproponowanym przez niego 
rozróżnieniu pojęcie „etyka" jest szersze niż pojęcie „moral
ność", które odnosi się do bardziej szczegółowych kwestii, 
ich sedno zaś stanowi idea obowiązku. Charakterystyczne 
i godne namysłu jest to, że choć w ostatnich latach rozróż
nienie etyki i moralności staje się czymś trwałym w rozwa
żaniach wielu autorów, to jednak rozumienie obu terminów 
nie jest jednoznaczne i ustalone. Do dokonania rozróżnie
nia, podobnie jak i przyznania pierwszeństwa jednemu lub 
drugiemu terminowi, skłaniają filozofów różne motywy. 

4 A. Kahn, Ch. Godin, L'Homme, Le Bien, Le Mal, Une morale sans 
transcendance, Edition Stock, Les essais, Collection dirigée par 
F. Azou vi, Paris 2008, s. 11. Wymienieni autorzy wpisują się w tę 
część współczesnej tradycji rozważań etycznych we Francji, która 
usiłuje zdefiniować etykę i moralność w, jak to się określa, nowej po- 
stnietzscheańskiej, czy też postmetafizycznej, sytuacji. Do grupy tej 
między innymi należy także L. Ferry, zob. tenże, Vaincre les peurs. 
La philosophie comme amour de la sagesse, Ed. Odile Jacob, Paris 2007. 

5 B. Williams, Moralność. Wprowadzenie do etyki, przeł. M. Hernik, 
Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 8. 

6 Zob. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstow- 
s ki, PWN, Warszawa 2003.

Paul Ricoeur na przykład zestawia dwie tradycje: arysto- 
telesowską oraz tę, która wywodzi się od Kanta6. Jego zda
niem etyka to dążenie do życia dobrego „z" i „dla" innych 
w sprawiedliwych instytucjach, z kolei moralność to dzie
dzina przede wszystkim związana z ideą obowiązku, nor
mą i prawem. Nie chodzi jednak o to, by - jak to niekiedy 
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czyniono - przeciwstawić etykę, która za przedmiot ma 
dobro, moralności, która zajmuje się powinnością. W wielu 
miejscach przecież mają one punkty styczne. Raczej zasad
nicza idea propozygi Ricoeura polega na tym, by dążenie 
etyczne poddać próbie norm, testując je i uzupełniając, czy 
wzmacniając. Gdyby wszakże zapytać: „Które z tych po
dejść: etyka czy moralność ma ostatecznie pierwszeństwo?", 
to francuski filozof bez wahania wskazałby etykę.

Odmiennie tę sprawę widzi inny współczesny myśli
ciel, Jürgen Habermas7. Jego zdaniem etyka i moralność 
wywodzą się wprawdzie z tego samego pytania - „Co po
winniśmy czynić?" - jednak zagadnienia etyczne skupiają 
się wokół kwestii dobrego życia w kontekście określonej 
biografii czy określonej formy życia. Problemy etyczne 
spokrewnione są z pytaniami o tożsamość, o to, jak po
winniśmy rozumieć samych siebie i kim chcemy być. Py
tania te z konieczności złączone są z kontekstem, nie moż
na więc na nie udzielić wiążącej wszystkich, uniwersalnej 
odpowiedzi. Z kolei moralność nakazuje abstrahować od 
wzorców udanego życia, które przekazują wielkie metafi
zyczne i religijne narracje. Jej punkt widzenia jest uniwer- 
salistyczny, wyjaśnia on, jak uzasadniać i stosować normy 
moralne dla wszystkich. Widać więc wyraźnie, że w argu
mentacji autora Moralbewusstsein und kommunikatives Han
deln moralność pełni wobec etyki rolę nadrzędną.

7 Zob. J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eu- 
geniki liberalnej?, przeł. Μ. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 2003.

’ Zob. Ch. Taylor, Dilemmas and Connections. Selected Essays, The Belk
nap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 
London 2011.

W jeszcze inny sposób ujmuje to zagadnienie kana
dyjski filozof, Charles Taylor, który polemizuje zresztą 
z ujęciem zaproponowanym przez Habermasa8. Zdaniem 
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Taylora we współczesnej filozofii moralności dokonuje się 
zawężenie perspektywy badawczej. Większość filozofów, 
którzy w wielu przypadkach nawiązują do Kanta i Ben- 
thama, stawia pytania związane z tym, jak powinniśmy 
postępować? Próbują oni zatem odpowiadać na pytanie 
o słuszność działania. Wspomniani filozofowie, do któ
rych zaliczyć można na przykład Johna Rawlsa, nie do
strzegają jednak - zdaniem kanadyjskiego filozofa - tego, 
co bardziej podstawowe i co stanowi przedmiot etyki. 
Przedmiotem tym jest dobro. Taylor chce więc wprowa
dzić rozróżnienie moralności i etyki. Moralność oznacza 
węższą dziedzinę rozważań odnoszących się do słuszne
go działania, a etyka to dziedzina szersza i bardziej pod
stawowa, której przedmiotem jest dobro i pytanie o dobre 
życie. Oczywiście podział ten nie oznacza odrzucenia zna
czenia moralności. Jest ona rozumiana jako prawomocna 
część szerszej dziedziny, którą stanowi etyka.

W przedstawionych poglądach związek między etyką 
a moralnością zostaje więc zachowany. Z kolei przedsta
wiciel etyki ponowoczesnej, Zygmunt Bauman, przeciw
stawia moralność etyce; przy czym jego rozumienie tych 
pojęć także jest warte zauważenia’. Według autora Etyki 
ponowoczesnej zjawiska moralne są z istoty nieracjonalne. 
W tym sensie wyprzedzają one wszelkie rozważania nad 
celem działania oraz wszelkie rachunki zysków i strat, nie 
można ich ani wtłoczyć w schemat środków i celów, ani 
wyjaśnić w kategoriach użyteczności. Słowem, nie są sys
tematyczne, powtarzalne czy przewidywalne tak, by moż
na je przedstawić jako regulowane normatywnie. Są jed
nak nierozłącznie związane z naturą człowieka. Bauman 
posunie się nawet do stwierdzenia, że jesteśmy moralni, * 

9 Zob. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. To- 
karska-Bakir, PWN, Warszawa 1996.
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zanim myślimy. Być moralnym zaś to między innymi być 
zdanym na własną wolność i brać odpowiedzialność za in
nego człowieka. Czym wobec tego - zapytajmy - jest ety
ka? Etykę - odpowiada Bauman - można wyobrazić so
bie na kształt i podobieństwo prawa. To rodzaj namysłu, 
który stara się orzec, jakie postępowanie w określonych 
sytuacjach jest właściwe, a jakie niewłaściwe. Etyka two
rzy bezosobowy, obiektywny system. Dzięki owej cesze 
bezosobowości działanie daje się przedstawić jako podle
głe normom i to normom, które mają wartość uniwersalną 
oraz dają się w praktyce upowszechnić. Jednak kiedy nor
my i pojęcia ogólne wkraczają na scenę, to paradoksalnie 
instynkty moralne je opuszczają. Krótko mówiąc, zgodnie 
z tym poglądem moralnych reakqi właściwych człowie
kowi nie da się wtłoczyć i zamknąć w pokrewne prawu 
rozumowania.

Jacques Derrida, co ciekawe, nawiązuje do rozróż
nienia etyka-moralność, ale w swoim podejściu stara się 
poza tę alternatywę wykroczyć10. Etyka oznacza „środo
wisko" (1'habitat), „miejsce pobytu", „zadomowienie", 
z kolei moralność jest obiektywna, jej zakres dobrze od
daje niemieckie słowo Sittlichkeit użyte przez Hegla w Za
rysie filozofii prawa. jego trzech określonych instanqach 
wyznaczonych przez prawo dotyczy ono rodziny, społe
czeństwa obywatelskiego oraz państwa. Zdaniem Derridy 
w polu wyznaczonym przez zadomowienie i prawa, etyka 
— jeśli istnieje — powinna być związana z doświadczeniem 
i przekraczaniem aporii, a więc określonej niemożności. 
Doświadczenie aporii nie oznacza w tym przypadku nie
mocy działania, lecz odnosi się do powrotu do warun
ków możliwości samej etyki. Powrót do warunków moż
liwości samej etyki oznacza z kolei dotarcie do jej granic, 

10 Zob. J. D e r ri d a, De l'hospitalite, Calmann-Levy, Paris 1997.
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które zarówno odgrywają rolę konstytutywną, pokazując 
ograniczenia oraz niemoc, jak i otwierają nowe możliwo
ści. Aporia w tak rozumianej etyce nie jest synonimem 
zamknięcia, lecz ujawnia granicę, dzięki której daje o so
bie znać coś pozytywnego - nowa możliwość wydobyta 
z tego, co niemożliwe. Tak rozumiana etyka otwiera się 
na to, co inne, w radykalnym tego słowa znaczeniu, inne, 
czyli to, co niemożliwe do skalkulowania, nieskończenie 
inne. Ważną rolę w tym kontekście odgrywa także poję
cie wydarzenia. To, co niemożliwe, wydarza się poza an
tycypowanymi, znanymi i przewidywalnymi warunkami 
możliwości. Wartość tego, co niemożliwe i nieprzewidy
walne, niepodlegające tym samym ani prawu ani normom 
zostaje złączona z czymś, co wyjątkowe, pojedyncze i nie
podlegające kalkulacji. Nie wiąże się ono także z tym, co 
zadomowione, znane i własne. W konsekwencji etyka we 
właściwym znaczeniu tego słowa byłaby - paradoksalnie 
- ciągłym wychodzeniem poza etykę w znaczeniu „zado
mowienia", a także poza moralność w znaczeniu obiek
tywnych instancji wyznaczonych przez prawa.

Rozróżnienie etyki i moralności, a także spór, który to
czy się o znaczenie tych pojęć, okazuje się sporem - w moim 
przekonaniu - o samą etykę, o to, czym ona właściwie jest. 
Tym bardziej rzuca się to w oczy, gdy uwzględni się fakt, 
że przywołani przeze mnie autorzy to zaledwie kilka po
staci wybranych z rozległej panoramy, którą tworzą róż
ne orientacje i szkoły myślenia etycznego. Faktycznie, bez 
żadnej przesady można powiedzieć, że zagadnienia etycz
ne stanowią centralny punkt zainteresowań wielu współ
czesnych myślicieli.

Jaki wniosek można wyciągnąć z wyżej przedstawionej 
sytuacji? Sądzę, że trafną odpowiedź na to pytanie sfor
mułował Ernst Tugendhat. W Wykładach o etyce zwrócił on 
uwagę na podstawowy błąd większości współczesnych 
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etyków, który polega na przekonaniu, że zasadniczy kon
flikt moralny rozgrywa się między tym, kto sam siebie chce 
ujmować moralnie, a tym, kto nie chce rozumieć samego 
siebie w ten sposób, a więc okazuje się egoistą. Tymcza
sem współcześnie - wyjaśnia niemiecki filozof - „właści
wy konflikt, w którym obecnie [...] się znajdujemy, to kon
flikt między różnymi koncepcjami moralności. Uzasadnić 
jakąś koncepgę moralną nie oznacza więc, uzasadnić ją 
wobec egoisty, ale przede wszystkim uzasadnić wobec in
nych koncepcji moralnych"11. W przytoczonym fragmen
cie został bez wątpienia zdiagnozowany niezwykle waż
ny element współczesnej sytuacji. Jest ona ściśle związana 
z występowaniem wielu konkurujących ze sobą sposobów 
myślenia etycznego.

” E. Tugendhat, Wykłady o etyce, przeł.J. Sidorek, Oficyna Nauko
wa, Warszawa 2004, s. 21.

Rozróżnienie pojęciowe etyki i moralności odsłania 
napięcie istniejące we współczesnych rozważaniach po
święconych interesującym nas zagadnieniom. Blisko 
z nimi związane jest pytanie o zakres i tematykę właściwą 
współczesnej etyce. W tej kwestii również można dostrzec 
pewne napięcie powstające na styku tego, co tradycyjne, 
i tego, co przynoszą czasy współczesne. Na czym to na
pięcie polega? Z jednej strony istotną składową rozważań 
etycznych stanowią zagadnienia tradycyjne, a więc - na 
przykład - definicja dobra, zagadnienie dobrego życia, 
problem szczęścia, odpowiedź na fundamentalne pytania 
- „Jak powinniśmy postępować?", „Co powinniśmy czy
nić?" - rozważania wokół cnót, określenie obowiązków 
i powinności wobec siebie i drugiego człowieka, definicja 
zła, kwestia sprawiedliwości oraz wiele innych, które zna
my z bogatej tradycji zagadnień etyki. Tworzyły one przez 
wieki dominującą narrację dyskursów etyczno-moralnych. * 
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Z drugiej jednak strony do tradycyjnych tematów docho
dzą zupełnie nowe, które w znacznej mierze wyłoniły się 
w wyniku zmiany sytuacji, w której znalazł się współcze
sny człowiek. W tej drugiej grupie mieszczą się proble
my wchodzące w skład zupełnie nowych dziadzin etyki. 
Odwołam się tutaj do czterech wybranych przykładów. 
Te przykłady to: bioetyka, etyka biznesu, etyka medycz
na oraz etyka środowiskowa. Należy pamiętać, że ich lista 
jest o wiele dłuższa.

Pierwszy z przywołanych przykładów dotyczy bio
etyki. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że 
bioetyka, jako dziedzina interdyscyplinarna, pojawiła się 
w związku z rozwojem nowych możliwości biotechno
logicznych. Te możliwości postawiły jednak w zupełnie 
nowym świetle takie kwestie jak choćby początek życia, 
w szczególności zaś - problem natury ludzkiej. Odwiecz
ny temat etyki i antropologii, czyli kwestia natury ludz
kiej, celów, które stoją przed człowiekiem, właściwego lub 
niewłaściwego sposobu życia, został - właśnie za sprawą 
nowych możliwości technologicznych - postawiony w cał
kowicie odmiennym świetle. Trudno bowiem odwoływać 
się dziś do tego, co naturalne, skoro to, co tak zostaje okre
ślone, może stać się przedmiotem technologicznej mani- 
pulagi, poczynając już od najwcześniejszego okresu życia 
zarodków. Jak łatwo zauważyć, cała perspektywa, w którą 
wpisują się powyższe zagadnienia, nie może być trakto
wana wyłącznie jako kwestia możliwości technologicz
nych, ponieważ dotyka ona najbardziej istotnych kwestii 
ludzkiego życia, autonomii, równości itd., a więc central
nych dla etyki zagadnień. Spór między biokonserwatysta- 
mi a transhumanistami przesycony jest racjami o głębokim 
etycznym znaczeniu.

Drugi i trzeci przykład przedstawię razem, mimo że 
dotyczą one dwóch osobnych aktywności człowieka. 
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Etyka biznesu i etyka lekarska to dwie tak zwane etyki 
zawodowe, które szczególnie w ostatnim czasie zyskały 
rozgłos ze względu na wiele gorszących skandali. Oprócz 
całkowicie odrębnych zagadnień, którymi się zajmują, sta
nowią one przykład dwóch etyk zawodowych rządzących 
się swoistym kodeksem. Ich powstanie i rozwój wiążą się 
zatem z pytaniem o stosunek, jaki istnieje między ogólną 
etyką i jej regułami a możliwością lub niemożliwością ich 
zastosowania. Innymi słowy, czy istnieje jedna etyka dla 
wszystkich, której zasady, normy czy wartości, jakkolwiek 
to określimy, obowiązują wszystkich? Czy też złożoność 
ludzkiej aktywności i różnorodność obszarów działania 
domaga się, by obowiązywały dla nich odmienne reguły? 
Dotrzymywanie danego słowa lub możliwość kłamstwa 
rozważane z perspektywy biznesmena stojącego wobec 
upadku własnej firmy i niedostatku rodziny, a także pra
cowników oraz lekarza mającego do czynienia ze śmiertel
nym przypadkiem - są czy nie są wspólną zasadą obowią
zującą wszystkich ludzi?

Czwarty przykład etyki środowiskowej, szczególnie 
w czasach katastrof ekologicznych, zatrucia środowiska, 
zmniejszającej się liczby gatunków na świecie i podobnych 
zjawisk, stawia nas wobec pytania, które zdaje się kwe
stionować obowiązujący przez wieki antropocentryczny 
punkt widzenia. Jesteśmy panami życia czy jedynie sta
nowimy jego cząstkę? A jeśli jesteśmy częścią, to jakie obo
wiązki i prawa przysługują innym niż ludzie istotom żyją
cym? Patrząc z takiej perspektywy, człowiek umieszczony 
zostaje w szerszym tle, gdzie nie jest już centrum rozwa
żań, lecz stanowi jeden z elementów różnorodnego łańcu
cha żywych istot. Gdy weźmiemy pod uwagę powyższe 
przykłady, wypada stwierdzić, że współczesna refleksja 
etyczna w wielu punktach wychodzi poza ramy, w któ
rych tkwiła przez długi czas. To wychodzenie i poszerzanie 



18 Uwagi wstępne

pola rozważań jest w znacznej mierze wynikiem zmian, 
które dokonują się we współczesnym świecie.

Niektóre współczesne teorie idą jeszcze dalej. Etycy 
muszą stawić czoła również takim tendencjom, w których 
obecne są próby zastąpienia etyki przez inne podejścia. 
Szczególnie wyraźnie widać to w dwóch przypadkach. 
Pierwszy z nich łączy się z mocnym wpływem niektórych 
współczesnych zwolenników filozofii Fryderyka Nietz
schego. Drugi dotyczy możliwości zastąpienia tradycyjnej 
roli etyki i etyków przez psychoterapię lub psychoanalizę 
oraz psychoterapeutów lub psychoanalityków. Pierwszy 
przypadek odnosi się do niektórych autorów postmoder
nistycznych. Ich podejście do moralności, w wielu punk
tach nawiązujące do niektórych wątków myśli Nietzsche
go, cechuje radość z powodu „zmierzchu etyki", którą 
usiłuje zastąpić się estetyką. Łączy się to z tezą o ostatecz
nym wyzwoleniu podmiotu. Zgodnie z taką interpretacją 
etyka oznacza jedną z form zniewalania człowieka. Kiedyś 
pełniła wprawdzie użyteczną rolę - łagodziła obyczaje, 
przyczyniała się do ładu społecznego, a nawet cywilizo
wała ludzi - obecnie stała się jednak całkowicie zbędna. 
Była ona po prostu jeszcze jednym złudzeniem człowie
ka, bez którego człowiek postmodernistyczny może się 
obejść. Zarysowane powyżej stanowisko reprezentuje 
na przykład Gilles Lipovetsky, który w takich dziełach 
jak L'ère du vide i Le Crépuscule du devoir12 głosi pochwa
łę postmodernistycznego wyzwolenia i estetycznej kre- 
aqi podmiotowości. Na marginesie warto zauważyć, że ta 
współczesna postać immoralizmu, dążenie do życia „poza 
dobrem i złem", wygląda podobnie do pojawiających się 

12 G. Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l'individualism contemporain, 
Gallimard, Paris 1989; tenze, Le Crépuscule du devoir, Gallimard, 
Paris 1992.
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już u początków etyki poglądów, których reprezentantów 
spotykamy w dialogach Platona, w szczególności w Gor- 
giaszu, w osobie Kalikles, czy w I ks. Państwa, w osobie Tra- 
zymacha. Jest to więc rodzaj powrotu do starego sporu, 
o którym wspominaliśmy wcześniej.

Inną współczesną postacią „wyjścia poza etykę" jest 
ta, która dotyczy zastąpienia etyki przez psychoterapię 
lub psychoanalizę. Tutaj psychoterapia z założenia mają
ca usuwać zaburzenia psychiczne - jak to określił Haber
mas - bez większych skrupułów uzurpuje sobie klasycz
ne zadanie wskazywania właściwej drogi życiowej13. Ma 
to miejsce wówczas, gdy na przykład pojmuje się cho
robę psychiczną jako upośledzenie specyficznie ludzkiej 
formy egzystencji. Wtedy to choroba psychiczna ozna
cza utratę wolności, chory wymyka się cierpieniu dzięki 
temu, że sam się przed sobą ukrywa. A zatem celem tera
pii jest jakaś forma samopoznania, w której w warunkach 
klinicznych rozważa się cechy udanego lub nieudanego 
życia.

13 J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do engeniki 
liberalnej?, op. cit., s. 12.

We współczesnych szeroko rozumianych rozważaniach 
etycznych mamy także do czynienia z mieszaniem się czy 
może z wielorakimi sposobami podejścia do poruszanej 
problematyki. Podejścia te tworzą kolejne napięcie między 
ciągłością tradycji a zerwaniem, które pojawia się w wy
niku powstania nowych szkół. Wiąże się to z faktem po
działu na różne szkoły i tradycje filozoficznego myślenia. 
Zatem na aktualny stan debat etycznych popatrzeć można 
także jako na spór szkół filozoficznego myślenia. Z jednej 
strony mamy tu do czynienia z wyraźnym nawiązywa
niem do tradycyjnych stanowisk, przy czym nawiązanie to 
jest bardziej całościowe lub selektywne. W tym wypadku 
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we współczesnej panoramie stanowisk z łatwością da się 
dostrzec platoników, arystotelików czy myślicieli zainspi
rowanych poglądami Kanta, Hegla czy Nietzschego, by 
wymienić kilka głównych opcji. Z drugiej strony istnieją 
specyficznie współczesne szkoły, takie jak: fenomenolo
gia, filozofia języka, filozofia dialogu, postmodernizm itd., 
które do tradycyjnych zagadnień i związanej z nimi termi
nologii dodają całkiem nowe. Przy czym nie wiąże się to 
tylko z zastosowaniem nowych narzędzi w analizie szero
ko rozumianych kwestii etycznych i moralnych, ale także 
z odsłonięciem zupełnie nowych obszarów wcześniej nie
dostępnych dla analizy. Powoduje to oczywiście poszerze
nie i jeszcze większe zróżnicowanie badanej dziedziny.

Treść niniejszej książki tworzą teksty powstałe w róż
nych okolicznościach. Niektóre z nich zostały już opubli
kowane14, pozostałe ukazują się po raz pierwszy. Staram 
się przedstawić wybrane stanowiska i problemy współ
czesnej szeroko rozumianej debaty etycznej. Książkę po
dzielić można na trzy części. W pierwszej prezentuję wy
brane współczesne stanowiska i staram się przedstawić 
ich najbardziej charakterystyczne cechy, nie unikając przy 
tym polemik. W części drugiej skupiam się na problema
tyce zła. Zło bowiem od zawsze stanowi wielki wyzwa
nie, nie tylko dla filozofów. Po doświadczeniach XX wie
ku kwestia ta stała się jeszcze bardziej paląca i domaga się 
ponownego przemyślenia. Część trzecia poświęcona jest 
analizie wybranych, jeśli można tak powiedzieć, poszcze
gólnych kwestii czy problemów etycznych. Biorąc pod 
uwagę to, co zostało powyżej powiedziane, mam oczy
wiście pełną świadomość, że nie poruszam bardzo wielu 
istotnych wątków. Przeciwnie, myślę raczej, że omawiam 

14 Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w nocie bibliogra
ficznej zamieszczonej na końcu książki.
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tu zaledwie niewielką ich część. Nie sądzę zresztą, by 
wyczerpujące ich zestawienie i przeanalizowanie było 
w całości możliwe, a gdyby ktoś podjął się tak ambitnego 
zadania, to wymagałoby ono napisania niezwykle obszer
nego działa. Etyka bowiem ukazuje dzisiaj rozległe i bo
gate spektrum wielorakiej działalności człowieka; doty
czy istotnych spraw życia ludzkiego i wydaje się czymś 
niezbędnym wobec współczesnego zagubienia człowieka, 
wobec rozchwiania jego pewności co do tego, co jest do
bre, a co złe. Dyscyplina ta, jak może żadna inna, sytuuje 
się na styku wielu dziedzin i dotyka zasadniczych spraw, 
z którymi styka się człowiek. Tym sposobem etyka - jak to 
ujął, być może nieco przesadnie, jednak z pewnością do
bitnie, Jacek Filek w pracy Filozofia jako etyka - jest „filozo
ficznym olbrzymem, a nie karłem, jest samą filozofią, jest 
kulminagą filozofii, nie jej bękartem, który szwenda się po 
jej obrzeżach"15.

15 J. Filek, Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2000, s. 9.

Powyższe uwagi wprowadzające wymagają jeszcze kil
ku dodatkowych uzupełnień o czysto technicznym cha
rakterze. Informacje o źródłach cytatów z literatury stano
wiącej podstawę rozważań zamieszczam w formie skrótu 
bezpośrednio po przytoczeniach. Wówczas pierwszy cytat 
z danego dzieła jest zawsze opatrzony przypisem, w któ
rym informuję o zastosowanym skrócie. Ten sposób, moim 
zdaniem, zapewnia przejrzystość percepcji i zapobiega 
nadmiernemu rozbudowaniu aparatu przypisów. Cytu
jąc publikacje obcojęzyczne, korzystam z polskich wyda
nych już przekładów; w wyjątkowych wypadkach - gdy 
przekład, w moim mniemaniu, nie oddaje w pełni intencji 
autora - posługuję się własnym tłumaczeniem, co zawsze 
zostaje odnotowane. Wszelkie fragmenty pochodzące 
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bezpośrednio z dzieł obcojęzycznych zamieszczam we 
własnym przekładzie. Nierzadko zarówno w tekstach cy
towanych, jak i w autorskich analizach podaję w nawia
sach istotne obce terminy. Praktyka ta pozwala na lepsze 
zrozumienie kontekstu, a tym samym wyklucza błędną in
terpretację. W informacjach bibliograficznych - tam, gdzie 
uważam to za zasadne - przed adresem wydania polsko
języcznego podaję dane publikacji oryginału.



CZĘŚĆ I





Od etyki wartości
DO AGATOLOGII

Wstęp

Wśród ogromnej liczby tekstów napisanych w rozmaitych 
okolicznościach przez Józefa Tischnera z pewnością da 
się odróżnić te, które są ważne dla interesującej nas pro
blematyki etycznej, od tych, które, choć ciekawe z innych 
względów, nie mogą być tu brane pod uwagę. Myślę, że 
Tischner zgodziłby się ze stwierdzeniem, że do tej pierw
szej grupy należą takie teksty, jak: Świat ludzkiej nadziei, 
Myślenie według wartości, Filozofia dramatu, Spór o istnienie 
człowieka oraz Etyka wartości i nadziei'. Tak się składa, że 
cztery pierwsze teksty to główne dzieła filozoficzne Ti
schnera, a ostatni z wymienionych jest ponadstustronni- 
cowym artykułem stanowiącym ważny etap ewolucji jego 
poglądów. Wypada zatem, zachowując pewną ostrożność, 
stwierdzić, że poglądy etyczne to jedno z centralnych za
gadnień filozofii Tischnera. Nie znaczy to jednak, że autor 
Nieszczęsnego daru wolności zajmuje się wyłącznie zagad
nieniami etycznymi. Takie stwierdzenie byłoby całkowicie

1 Świadomie pomijam tu takie teksty, jak: Etyka solidarności, Nieszczę
sny dar wolności, Polska jest ojczyzną i inne, bo choć zawierają one wie
le cennych uwag, stanowią reakqę na aktualne wydarzenia.
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bezzasadne i narażałoby kogoś, kto je głosi, na oczywisty 
zarzut śmieszności. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że po
glądy etyczne krakowskiego filozofa są ściśle powiązane 
z innymi: epistemologicznymi, on to logicznymi, antropo
logicznymi, politycznymi, teologicznymi. Byłoby rzeczą 
interesującą prześledzić losy tych powiązań, lecz jest to 
niestety przedsięwzięcie znacznie przekraczające możli
wości niniejszego szkicu. Niemniej jednak wypada powtó
rzyć, że wątki etyczne jako centralne pojawiają się w całej 
twórczości Józefa Tischnera.

Gdy już mowa o rozwoju poglądów, to sądzę, że istnieją 
podstawy, by podzielić je, z myślą o tym tekście, na dwa 
okresy: wczesnego Tischnera ze Świata ludzkiej nadziei i My
ślenia według wartości oraz, że tak powiem, późnego, którego 
poglądy najpełniej oddają: Filozofia dramatu i Spór o istnienie 
człowieka. Co można uznać za podstawę takiego podziału? 
Z pewnością można by się doszukać wielu różnicujących 
elementów. Niemniej jednak sądzę, że o ile w pierwszym 
okresie kluczową rolę odgrywały takie pojęcia, jak: warto
ści, Ja-aksjologiczne i cała związana z nimi problematyka, 
o tyle w drugim okresie na pierwszym planie pojawiają 
się takie zagadnienia, jak agatologia, relacja Ja-Ty oraz po
jęcie dramatu. Droga od pierwszego okresu do drugiego 
jest bardzo długa i można na nią patrzeć dwojako: albo 
przeciwstawnie, i w tym wypadku traktować przejście od 
aksjologii do metafizyki dobra jako nagły zwrot, albo też 
jako wynik ewoluq'i czy wewnętrznej logiki rozwoju myśli, 
w wyniku której elementy od początku obecne w zarodku 
są stopniowo rozwijane i modyfikowane. Na marginesie 
warto odnotować, że z powyższą ewolucją idzie w parze 
modyfikacja poglądów metodologicznych, do stosowanej 
bowiem przez Tischnera metody fenomenologicznej do
chodzi hermeneutyka i elementy historii idei. Na zakoń
czenie wstępu dodam, że wyraźne przejście od aksjologii 
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do agatologii dostrzec można w artykule Myślenie według 
wartości, a tym samym można traktować ów tekst jak swe
go rodzaju „słup graniczny" rozdzielający okresy wczesne
go i późnego myślenia krakowskiego filozofa.

Etyka a wartości

Przechodząc do meritum sprawy zapytajmy: w jaki spo
sób Tischner rozumie etykę, jej źródła i racje? Nazwa „ety
ka" - wyjaśnię raz jeszcze - pochodzi od greckiego słowa 
ethos. Znaczenia tego terminu można tłumaczyć między 
innymi jako: „środowisko", „domostwo", „miejsce ży
cia" wszelkiej istoty żywej. Człowiek, aby żyć, rozwijać 
się i być sobą, potrzebuje owego ethosu, czyli środowiska. 
Rodzi się jednak pytanie: co jest właściwym środowiskiem 
dla człowieka? Owym ludzkim środowiskiem - zdaniem 
Tischnera - są wartości. W Etyce wartości i nadziei podkre
śla on: „Człowiek [...] żyje pośrodku wartości, ku którym 
kierują się jego dążenia, jego myśli i czyny", a nieco dalej 
dodaje: „[...] etyka jako nauka zamierza być najpierw na
uką o wartościach. [...] Jest ona [...] czymś w rodzaju na
uki o «partyturze ludzkiej», która niczym niewidzialne tło 
pojawia się przed i poza człowiekiem, inspirując jego dzia
łanie i jego odpoczywanie"2. Nie istnieje zatem możliwość 
etyki tam, gdzie nie ma dobra i zła, wartości i antywarto- 
ści oraz tam, gdzie nie ma warunków dla obiektywizmu 
w myśleniu. Człowiek jednak - jako istota zdolna do ety
ki - jest osobą, a więc bytem-dla-siebie, czyli bytem, któ
ry odnosząc się do wartości będących poza nim „buduje 

2 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, w: D. von Hildebrand, 
J. Kłoczo wski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, W dro
dze, Poznań 1984 [dalej cyt. jako: Ewn], s. 57-58.
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siebie jako wartość - wartość szczególną, której na imię 
Ja" (Ewn, s. 58). Z tego punktu widzenia Tischner wyznaje 
pogląd, że etyka, oprócz tego, że jest obiektywną nauką 
o wartościach, jest także teorią człowieka rozpatrywaną 
jako „tworzywo" dla wartości: „Człowiek jest dla etyki 
tworzywem, które nabiera kształtu poddając się wpływo
wi wartości" (Ewn, s. 58). W tym sensie etyka byłaby bli
ska szeroko rozumianym sprawom ludzkim, zajmuje się 
bowiem ona także: sumieniem, poczuciem winy, ludzką 
wolnością oraz nadaje jakiś kształt ludzkiej nadziei. Cha
rakterystyczny jest ten punkt, w którym autor Spowiedzi 
rewolucjonisty podkreśla wagę nadziei. Nadzieja nie jest 
tutaj czymś przypadkowym, ponieważ to ona - zdaniem 
Tischnera - kieruje człowieka w stronę wartości i towarzy
szyć mu będzie w czasowej wędrówce. Podobne motywy 
Znajdziemy w większości późniejszych jego tekstów.

Zatem jak dotąd etyka dzieliłaby się na dwie części: 
pierwsza dotyczyłaby obiektywnej sfery wartości i jej ba
dania, przedmiotem drugiej byłaby natomiast teoria czło
wieka. To jednak nie wszystko. Trzeba także zapytać: co 
jest źródłem ludzkiej wrażliwości etycznej? W tej kwestii 
Tischner zaproponował rozwiązanie, które odegra potem 
ogromną rolę i stanie się osią jego poglądów. Źródłem 
ludzkiej wrażliwości etycznej - jak twierdzi krakowski 
filozof - jest szczególnego rodzaju doświadczenie, które 
otwiera nas na dobro i zło, na wartości i antywartości. Do
świadczeniem tym jest obecność drugiego człowieka. Au
tor Myślenia według wartości wielokrotnie zwraca uwagę 
na wyjątkowość tego doświadczenia, pisząc: „Tak jak je
steśmy zdolni doświadczyć drugiego, nie jesteśmy zdolni 
doświadczyć niczego, żadnej rzeczy, żadnego przedmio
tu, żadnego krajobrazu ani żadnego zwierzęcia. Dlatego 
doświadczenie to może być źródłem naszej samowiedzy 
etycznej. W nim znajdują swój fundament podstawowe 
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wartości etyczne"3. Tischner jest zatem zdania, że wartości 
etyczne wyłaniają się jako wartości określające mój stosu
nek do drugiego człowieka.

3 J. Tischner, Sztuka etyki, w: tenże, Myślenie według wartości, Wy
dawnictwo Znak, Kraków 1982 [dalej cyt. jako: Se], s. 365.

Na pytania: „Czym są wartości?", „Czym się charak
teryzują?", „Jaki jest ich sposób istnienia?" itd. Tischner 
odpowiada w podobny sposób jak inni przedstawiciele 
aksjologii wypracowanej na gruncie fenomenologii. To nie 
kto inny, jak: Max Scheier, Dietrich von Hildebrandt, Ni
colai Hartmann i Roman Ingarden głosili pogląd o obiek
tywnym istnieniu wartości, to oni i ich następcy podkre
ślali fakt pluralizmu wartości i ich swoistej hierarchii. 
W tej kwestii myśl Tischnera stanowi raczej nawiązanie, 
by nie powiedzieć, że jest korzystaniem z tego, co przed 
nim powiedzieli klasycy dwudziestowiecznej aksjologii. 
Rzecz wygląda zupełnie inaczej, gdy popatrzymy na inne 
sprawy. Uproszczając nieco, można powiedzieć tak: z jed
nej strony mamy wartości etyczne, które są obiektywne, 
posiadają swoistą hierarchię, ale z drugiej strony doświad
czamy ich zawsze w pewnym związku z obecnością osoby 
ludzkiej i w danej sytuacji stają się one dla nas źródłem zo
bowiązania moralnego. Inny człowiek bowiem budzi we 
mnie poczucie powinności, któremu odpowiada słówko 
„trzeba". Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że 
określona sytuacja, w której spotykam drugiego człowie
ka, mówi mi wprost o „egzystencjalnej tragiczności bytu 
ludzkiego-mojego i cudzego" (Se, s. 336). W odpowiedzi 
na pytanie, o jaki rodzaj tragiczności chodzi w tym przy
padku, autor Myślenia według wartości sugeruje, że zależy 
to od miejsca i okoliczności. Wówczas to od strony warto
ści negatywnych pojawia się imperatyw zakazu mówiący: 
„nie zabijaj", „nie kłam" itd., natomiast od strony wartości 
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pozytywnych - imperatyw nakazu: „pomóż w nieszczę
ściu", „podaj rękę" itd. Należy jednak pamiętać, że pod
stawą dla tak zarysowanej sytuacji jest idące od innego 
człowieka wołanie. Skąd pochodzi owo wołanie, co jest 
jego podstawą? Tischner sądzi, w czym nawiązuje do po
glądów św. Augustyna i Kanta, że ostateczną podstawą 
wezwania etycznego, które płynie do nas od strony dru
giego człowieka, jest przejawiająca się w nim dobroć woli. 
Jest to zatem sytuacja szczególna: człowiek jest bytem tra
gicznym, bez pomocy drugiego ginie on i jego dobroć, 
natomiast wołanie o ratunek zobowiązuje w sposób kate
goryczny. Tischner wyraźnie podkreśla moment wzajem
ności, pisząc: „Gdy ratuję człowieka z jego tragiczności, to 
jednocześnie ratuję siebie z mojej tragiczności - z zagroże
nia niebezpieczeństwem winy" (Se, s. 367). Wina, co warto 
dodać, zostanie później przywołana przez sumienie.

Innymi słowy, muszę wybierać: pomóc czy uciec - którą 
z wartości wybrać? W jaki sposób odpowiedzieć na woła
nie innego? Na pewno nie jest to łatwa chwila. Jest to jedna 
z sytuacji granicznych moralnego wyboru, w której czło
wiek ociera się o granice swojego człowieczeństwa. To wła
śnie pod wpływem przeżycia takiej sytuacji zmienia się, i to 
dogłębnie, sposób widzenia świata. Tischner jest zdania, że 
gdy już coś takiego rzeczywiście zaistniało, człowiek zosta
je wytrącony ze świata „jednopłaszczyznowego", „jedno
wymiarowego" i wchodzi do świata hierarchicznego, czyli 
takiego, w którym coś jest dobre, a coś złe, coś lepsze, a coś 
gorsze. Aby bliżej określić to przeżycie, autor Filozofii dra
matu sięga po pojęcie zmysłu moralnego. Czym ono jest? 
Jest to „elementarna, a zarazem niezwykle mocna emocja 
ludzka, która otwiera nas na świat aksjologicznych moż
liwości, na możliwe dobro i możliwe zło i która w świecie 
tym umieszcza człowieka" (Ewn, s. 97). Istotą owego zmy
słu jest to, że posiada on charakter preferencyjny i stawia
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człowieka w obliczu wyboru, który zawsze ma na wzglę
dzie drugiego człowieka. Nieuchronnie nasuwa się pyta
nie: co począć, kiedy nie dojdzie do przebudzenia zmysłu 
moralnego? Pytanie to wydaje się tym bardziej zasadne, że 
sam autor dopuszcza podobną możliwość. W odpowiedzi 
Tischner zdaje się sugerować, że świat takiego człowieka 
pozostaje jednowymiarowy i płaski, a on sam istnieć bę
dzie w sposób nieautentyczny, ponieważ w swoim postę
powaniu będzie trzymał się wyłącznie schematów przeję
tych od innych ludzi lub instytucji.

Warto w tym miejscu - jak sądzę - wspomnieć o stosun
ku Tischnera do etyki normatywnej. Główną troską etyki 
normatywnej - w przekonaniu Tischnera - jest formułowa
nie powszechnie ważnych reguł działania „jednostki ludz
kiej", co stoi w opozycji do podstawowej troski człowieka, 
który, jak powyżej starałem się pokazać, słyszy i odpowiada 
na wezwanie drugiego. W tym drugim przypadku idzie bo
wiem o to, by: po pierwsze, zrozumieć, o co drugiemu cho
dzi, co mu grozi; a po drugie, o to, co trzeba zrobić, by mu 
pomóc. „W takiej sytuagi - wyjaśnia Tischner - nie trosz
czę się o to, by wygrzebać z pamięci właściwą normę postę
powania. Nie pamięć jest wtedy «w robocie», lecz widzenie 
i twórcze szukanie wyjścia" (Se, s. 369). Nie chodzi więc 
o to, że norma „nie zabijaj" jest niesłuszna. Rzecz w tym, 
że staje się ona całkowicie bezużyteczna, zawisa w próżni, 
jeśli nie widzi się i nie reaguje na to, że drugi człowiek jest 
na przykład ranny. Zatem po to, by twórczo operować nor
mami, trzeba najpierw dostrzec tragiczność, która wydarza 
się w momencie spotkania drugiego człowieka, w momen
cie, który otwiera naszą świadomość na świat obiektywne
go dobra i zła, wartości i antywartości. Okazuje się, że nie 
do końca uprawnione jest przekonanie o kwestionowaniu 
przez Tischnera tego, co powszechne i niezmienne w ety
ce. Sprawa wygląda zgoła inaczej. W przypadku Tischnera 
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chodzi o inne rozmieszczenie akcentów, w szczególności 
zaś - o wyraźne zaznaczenie rozwoju w człowieku tego, co 
nazywa on sztuką odkrywania. Czym wobec tego jest sztu
ka odkrywania? Sprowadza się ona - mówiąc krótko - do 
kilku czynności. Najpierw należy zapytać: w jaki sposób 
w naszych czasach, w kontekście, w którym żyjemy, zło 
zniewala człowieka? Następnie trzeba to wszystko odkryć, 
a dalej - trzeba szukać środków zaradczych. Skoro tak, to 
normy pojawiłyby się niejako na marginesie, jako swego 
rodzaju „skutek uboczny" tego rodzaju rozważań. Tisch
ner piszę: „W etyce apodyktyczność «trzeba» częściej towa
rzyszy temu, co jedyne, niż temu, co powtarzalne. Nie tyle 
chodzi tu o to, by zrobić coś, co zawsze wszyscy robili, ile 
o to, by podjąć to, co powinno być podjęte tu i teraz i co ja 
mam podjąć, bo jeśli nie podejmę, to dosięgnie mnie wina" 
(Se, s. 370). W takim sformułowaniu wyraźnie uwidacznia 
się rola czasu. Tischner jest zdania, że w etykach, które kła
dą nacisk na uniwersalność norm, czas traktowany jest jako 
czynnik ich relatywizacji. Zarzut ten pojawia się w rozma
itych formach. Jednak czas ludzki - jak zauważa krakow
ski filozof - jest inny niż czas maszyny, ponieważ oprócz 
starzenia niesie także szansę dojrzałości, a wraz z nią moż
liwość trafniejszych odpowiedzi na stare i nowe tragedie 
człowieka. To właśnie ten błąd przeoczenia „grozi nam, że 
zapatrzeni w gotowe systemy etyczne i skupieni na dowo
dzeniu, że ich normy są wciąż aktualne, pozostawimy bez 
żadnej repliki etyczne wezwania ludzi" (Se, s. 370).

J a-aksj ologiczne

Teoria człowieka - co zaznaczyłem już wcześniej - sta
nowi ważną część etyki Tischnera. Zaryzykowałbym 
nawet stwierdzenie, że antropologia jest sednem jego 
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filozofowania. W początkowej fazie rozwijana była w opar
ciu o aksjologię. Tym sposobem sytuowała się w opozycji 
do innych podejść: z jednej strony Tischner przeciwstawiał 
się wszelkim ściśle naturalistycznym ujęciom człowieka, 
czyli takim, które w oparciu o wyniki nauk przyrodni
czych tworzą koncepcje antropologiczne, ale z drugiej stro
ny w równie zdecydowany sposób występował przeciwko 
ontologicznym ujęciom człowieka reprezentowanym przez 
wpływowe filozofie Martina Heideggera i Jeana Paula Sar
tre'a. To właśnie z polemiki z tymi ujęciami, szczególnie 
zaś ze sporu z Sartre'em, pojawiła się koncepcja osoby ro
zumianej jako byt-dla-siebie, osoby, której centrum stano
wi Ja-aksjologiczne. Najpełniejsze przedstawienie tego, 
czym jest Ja-aksjologiczne, odnaleźć można w artykule Im
presje aksjologiczne4. Koncepcja ta wchodzi w skład tego, co 
można by nazwać aksjologicznymi podstawami świado
mości. Spróbujmy - bez przesadnego wnikania w szczegó
ły - scharakteryzować owo Ja-aksjologiczne.

4 J. Tischner, Impresje aksjologiczne, w: tenże. Świat ludzkiej nadziei. 
Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, Wydawnictwo Znak, Kraków 
1992 [dalej cyt. jako: la], s. 164.

Wśród wielu możliwych i faktycznie przeżywanych 
doświadczeń własnego Ja, odkrywanie Ja jako swoistej 
wartości - przekonuje Tischner - jest doświadczeniem 
podstawowym. Z Ja-aksjologiczego dają się bowiem wy
wieść inne pojęcia Ja. Jak zatem można owo Ja określić, 
czym się szczególnym wyróżnia? Aby odpowiedzieć na 
te pytania, niezbędna jest krótka charakterystyka sposobu 
funkcjonowania pojęcia Ja. Po pierwsze: do istoty ludzkie
go Ja w ogóle, według autora Filozojii dramatu, należy jego 
swoista świadomość. Innymi słowy, nie ma Ja bez świa
domości Ja, ponieważ świadomość określonego przeżycia, 
doznania czy wyobrażenia nieodłącznie należy do jego 
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istoty. Nie jest to jednak, jak ktoś mógłby przypuszczać, 
świadomość refleksyjna, lecz świadomość, która warun
kuje wszelką refleksję. Właśnie tę należącą do istoty całego 
strumienia świadomości we wszystkich jego treściach, are- 
fleksyjną lub przedrefleksyjną samoświadomość nazywa 
Tischner konscjentywnością. Natomiast scjentywną świa
domość o strumieniu świadomości uzyskuje się poprzez 
różne formy refleksji, ponieważ - co warto dodać - „reflek
sja możliwa jest dopiero nad tym, co pierwotnie prezentuje 
konscjentywność"5. Istotą Ja jest zatem konscjentywność, 
a tym samym nie ma Ja bez konscejentywnej świadomości 
Ja. Po drugie, aby uchwycić Ja-aksjologiczne, Tischner opi
suje rozgrywający się w naszej świadomości proces, który 
nazywa „solidaryzowaniem się Ja z czymś, co pierwotnie 
przeciwstawia mu się jako moje" (la, s. 166). Na czym on 
polega? Obszar możliwej solidaryzacji egotycznej jest wy
znaczony przez cechy tego, co moje. Wynikałoby z tego, 
że tylko to, co w jakimś sensie jest lub może stać się moje, 
może być objęte promieniem wewnętrznej solidaryzacji. 
Istotny jest fakt, że poczucie solidaryzacji - zdaniem Tisch
nera - posiada aksjologiczny charakter. Mówiąc inaczej, 
racją usprawiedliwiającą, że coś jest moje, staje się wartość, 
którą to coś posiada dla mnie. W konsekwencji obszar mo
jego Ja jest wyznaczony przez obszar wartości, z którymi 
potrafiłem wejść w związek solidaryzacji. Co więcej, wraz 
z przemianami zachodzącymi w jego wnętrzu zmienia się 
także konscjentywny obszar mojego Ja, natomiast rdze
niem tej sfery, w której poczucie egotycznej wartości jest 
podstawą konscjenty wności, jest aksjologiczne Ja.

5 J. Tischner, Genezis z ducha, w: tenże, Świat ludzkiej nadziei..., 
s. 219.

Teza Tischnera sprowadza się zatem do przekonania, że 
Ja jest wartością. Istnieje jednak ogromna różnica między 
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wartościowością Ja-aksjologicznego a wartością wszyst
kich innych wartości przedmiotowych, etycznych, este
tycznych i innych. Jednym z podstawowych twierdzeń ak
sjologii jest przekonanie, że każdej wartości przedmiotowej 
pozytywnej odpowiada wartość negatywna. Okazuje się, 
że nie jest tak w przypadku Ja-aksjologicznego, ponieważ 
nie wchodzi ono w relację z negatywnymi wartościami 
egotycznymi. Można - co najwyżej - powiedzieć, że „Ja- 
-aksjologiczne czuje się zagrożone (chciałoby się powie
dzieć «sponiewierane») dopiero wtedy, gdy samo będąc 
wartością pozytywną, jest zmuszone do «brania na siebie» 
odpowiedzialności za realizację wartości negatywnych. 
Sytuację taką przeżywa ono jako rodzaj aksjologicznego 
samobójstwa" (la, s. 174). Powyższe uwagi skłaniać muszą 
do wniosku, że Ja-aksjologiczne jest wartością pozytywną 
w absolutnym tego słowa znaczeniu. Tu jednak warto być 
ostrożnym, nie oznacza to bowiem wcale, by wszystko, 
co konstytuuje wartościowość owego Ja, miało charakter 
pozytywny. Aksjologiczne Ja cechuje prywatywność. Aby 
opisać tę cechę, Tischner odwołuje się do metafory „gło
du aksjologicznego", który daje się nasycić przez realizację 
wartości w otaczającym nas świecie. Jest to inny głód i pra
gnienie niż te, które znamy z doświadczenia naszej ciele
sności. Szkoda tylko, że autor Etyki solidarności nie poświę
cił tej kwestii więcej miejsca - wszak z kilku fragmentów, 
które dotyczą tego ciekawego zagadnienia, trudno wydo
być jego kompletną i jednoznaczną charakterystykę.

Oprócz pozytywności i prywacji aksjologicznej irreal- 
ność i indywidualność stanowią, zdaniem Tischnera, istot
ne rysy Ja-aksjologicznego. Jest ono irrealne i transcen
dentalne w tym sensie, że w świecie, w którym pojawiają 
się sytuacje konkretnego zobowiązania, może ono, dzięki 
procesom solidaryzacji i swoistego urealnienia, przybierać 
postać na przykład: Ja-lekarza, Ja-profesora czy Ja-ojca. 
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Korelatem każdej z tych realizacji są określone wartości, 
„które Ja-aksjologiczne uważa, jeśli nie za podstawowe, to 
przynajmniej za najbardziej doraźnie je zobowiązujące" 
(la, s. 179). Zatem urealnienie Ja-aksjologicznego dokonu
je się na marginesie realizacji wartości. Mimo wszystkich 
urealnień Ja-aksjologiczne pozostaje jednak irrealne i trans
cendentalne, ponieważ - co podkreśla Tischner - żadne 
urealnienie i żadna solidaryzacja nie zdołają wyczerpać 
wszystkich możliwości owego Ja. Ostatnią z wymienio
nych właściwości jest indywidualność. Indywidualność 
podkreśla słówko „moje", które w procesie solidaryzacji 
pełni ważną rolę. Oznacza to, że samo Ja zawsze pozostaje 
indywiduum.

Z tak rozumianego Ja-aksjologicznego wyłaniają się 
dwie przeciwstawne formy życia duchowego człowieka: 
jedna jest duchową „negacją" tego życia, druga - prawdzi
wym tworzeniem, trwaniem i rozwojem. Duchową negację 
niosą takie doznania, jak strach, trwoga, nostalgia, dozna
nie samotności i winy. Szczególnie ważna jest tutaj rozpacz, 
która oznacza negatywny biegun życia Ja-aksjologicznego. 
Drugą formę życia duchowego stanowi wewnętrzne two
rzenie człowieka. Wtedy to „Ja-aksjologiczne odpowia
dając na przyciąganie wartości pozytywnych dokonuje 
nieustannego tworzenia samego siebie"6. Podstawą dla ca
łej tej aktywności, czymś, co przeciwstawia się rozpaczy 
i nieprzerwanie ją przezwycięża, jest nadzieja.

6 J. Tischner, Myślenie według wartości, w: tenże, Myślenie według 
wartości... [dalej cyt. jako: Mww], s. 481-497.

Jeśli można mówić o zmianie lub ewolucji poglądów od 
wczesnego do późnego stanowiska Tischnera, to zmianę 
tę da się zauważyć z pewnością w wielu miejscach. Z uwa
gi na interesującą nas tu problematykę, dwa punkty wy
dają się szczególnie ważne: po pierwsze, widać wyraźnie 
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przejście od aksjologii do metafizyki dobra, resp. agatolo
gii, wraz ze wszystkimi konsekwencjami, które z tego fak
tu wynikają; po drugie, zmiana pierwsza łączy się z drugą, 
która polega na skupieniu i badaniu relacji Ja-Ty jako kon
stytutywnej dla tego, kim w ogóle jest człowiek.

Agatologia i filozofia ludzkiego dramatu

Tekstem przełomowym dla wyżej zarysowanego przejścia 
jest Myślenie według wartości7. Tischner stawia tam takie oto 
pytanie: „[...] jakie doświadczenie jest dla nas podstawo
wym źródłem wszy stkich przeżyć aksjologicz
nych z przeżyciem myślenia włącznie?"(Mww, 
s. 486; podkr, moje - M.D.). Zatem nie chodzi już, jak wi
dać, o choćby najszerzej rozumianą etykę, ale o wszystkie 
przeżycia aksjologiczne z myśleniem włącznie. Przeży
ciem tym jest spotkanie z drugim człowiekiem. Spotkanie 
to określone jest jako wydarzenie, od którego zaczyna się 
dramat, którego przebiegu nie da się przewidzieć. Dramat 
ma swój czas, miejsce i bohaterów. Ponadto horyzont7 dra
matu otwarty jest naocznością tragiczności, która przenika 
wszystkie sposoby bycia drugiego człowieka. Tragiczność 
rozumiana jest w tym kontekście po schelerowsku - jako 
zniszczenie lub możliwość zniszczenia jakiegoś dobra lub 
wartości przez zło lub anty wartość. Nawet jeśli horyzont 
dramatu otwiera się zjawiskiem tragiczności, to jednak 
zawiera on także wiele innych możliwości takich jak na 

7 Słowo „horyzont" często pojawia się w późniejszej twórczości Ti
schnera. W fenomenologii pojęcie to występuje u Husserla w jego 
Medytacjach kartezjańskich, stosowane było u Heideggera, a szczegól
nie często w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera i u wielu na
wiązujących do tego nurtu myślicieli. Jest także używane w tradycji 
wywodzącej się od Nietzschego, ale w nieco innym znaczeniu.
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przykład możliwość triumfu dobra czy odrodzenia czło
wieka. Warto zauważyć, że wszystkie odmiany dramatu 
są możliwe tylko tam, gdzie „międzyludzka przestrzeń 
przybrała charakter hierarchiczny, a preferencyjność wtar
gnęła w sam środek ludzkiego myślenia" (Mww, s. 488). 
Inaczej mówiąc, tylko ten, kto doświadczył spotkania, 
może mówić, że doświadczył jakiegoś konkretnego dobra 
i zła, jakiejś formy tragiczności, wolności oraz głosu im
peratywu kategorycznego, który przychodził od drugiego 
do mnie. Reasumując, kluczem do aksjologii jest spotkanie 
z drugim człowiekiem. To stwierdzenie należy właściwie 
rozumieć, ponieważ ma ono daleko idące konsekwencje.

W jakim sensie spotkanie z drugim jest kluczem do ak
sjologii? Aby to wyjaśnić, Tischner zestawia oraz porów
nuje doświadczenie spotkania z opisem jaskini Platońskiej 
z Państwa, dokonując zarazem jego interpretacji. Według 
niego doświadczenie, które ten tekst opisuje, odsłania fakt, 
że świat, w którym żyjemy, nie jest takim światem, który 
może i powinien być. Pierwotne doświadczenie aksjolo
giczne nie mówi nam, że powinno być coś, czego nie ma. 
Pierwotne jest raczej to: jest coś, czego być nie powinno. 
W konkretnej sytuacji oznacza to na przykład pytanie: dla
czego sprawiedliwi cierpią? Dlaczego umarł Sokrates? itd. 
Rodzi się więc pytanie: dlaczego? Pytanie to, zdaniem 
Tischnera, ma swoje źródło, którym jest światło płynące 
z dobra (gr. agathon). „Doświadczenie, które staramy się 
opisać, jest radykalnym doświadczeniem agatologicznym 
i zarazem metafizycznym, bo to ono skłania nas do tego, 
abyśmy stawiali znaki zapytania nad istnieniem, ono uczy 
rozróżniać pełnię od niepełni, istnienia od istoty, formę od 
materii, przyczyny od skutku" (Mww, s. 490). W konse
kwencji trzeba rozróżnić dwa rodzaje doświadczeń: aga- 
tologiczne i aksjologiczne. Pierwsze, sądzi Tischner, jest 
bardziej podstawowe, odsłania ono bowiem negatywną 
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stronę wszystkiego, co nas otacza. W nim zawiera się treść: 
jest coś, czego być nie powinno. W tym doświadczeniu nie 
ma jednak jeszcze zobowiązania. Pojawia się w nim nato
miast przeżycie jakiegoś buntu, a tym samym - preferencja 
i zarodki widzenia hierarchii. Dopiero po tym doświad
czeniu, czy też w oparciu o nie, przychodzi doświadcze
nie aksjologiczne, którego rdzeniem jest stwierdzenie „je
śli chcesz, możesz...". Dopiero teraz staramy się dostrzec, 
co konkretnego trzeba zrobić, komu i w jaki sposób po
móc. Innymi słowy, z obu tych doświadczeń doświadcze
nie agatologiczne jest doświadczeniem odsłaniającym ne
gatywną stronę wszystkiego, co nas otacza, a więc braki 
i niedoskonałości. Doświadczenie aksjologiczne natomiast 
jest doświadczeniem projektującym wydarzenia mogące 
zaradzić tragedii, a tym samym zakłada ono „nadzieję, 
poczucie siły, [...] istnienie zmysłu rzeczywistości, który 
odsłania to, jakie wartości są/nc et nunc możliwe do zreali
zowania" (Mww, s. 491).

W Filozofii dramatu i Sporze o istnienie człowieka wątek 
agatologiczny stanowi jeden z głównych tematów reflek
sji. Można nawet bez zbytniej przesady utrzymywać, że 
jest to oś, wokół której rozwijane są inne zagadnienia. Aby 
rozbudować i rozwinąć ten temat, Tischner sięga do tek
stów wielu myślicieli, między innymi Platona, Mistrza Ec- 
kharta, św. Jana od Krzyża, Georga Wilhelma Friedricha 
Hegla i Sorena Kierkegaarda. Miejsce szczególne przypa
da jednak filozofom dialogu - Franzowi Rosenzweigowi 
i Emmanuelowi Levinasowi. Przy tworzeniu filozofii dra
matu najwięcej odniesień dotyczy tego ostatniego. Dlate
go, gdy mowa o spotkaniu, podstawowym słowem, któ
re je opisuje, okaże się Levinasowska twarz. Rzeczy mają 
wyglądy, natomiast ludzie mają twarze. To właśnie twarz 
innego stawia nas w krzyżowym punkcie świata, nie daje 
się opisać za pomocą pojęć, którymi opisujemy rzeczy, 
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a w konsekwencji domaga się innego języka niż język on- 
tologii. Dla Levinasa jest to język etyki, dla Tischnera - ję
zyk agatologii.

Obecne w twarzy wezwanie „nie zabijaj" ma w sobie 
coś absolutnego. To, co absolutne, od łac. absolvere - „roz
wiązywać", odcina relację z tym światem rzeczy, bytów, 
a zawiązuje z innym, w którym ten świat ma swoje uspra
wiedliwienie. W tym sensie to, co absolutne, jest transcen
dentne. Co to dokładnie znaczy? Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, trzeba starannie połączyć dwie kwestie: wątek 
twarzy i etycznego doświadczenia „nie zabijaj" z ideą nie
skończoności, nieskończonego (fr. infini) i pragnieniem. 
Idea nieskończoności i pragnienia są - w myśli Levinasa - 
ściśle ze sobą związane. Pragnienie jest otwarciem na coś, 
co nie może być wchłonięte przez Ja i zamknięte w jego 
świadomości, która jest synonimem całości. Pragnienie po
zwala przezwyciężyć egoizm. W tym szczególnym otwar
ciu podmiotu musi jednak istnieć jakiś czuły punkt, dzięki 
któremu możliwe staje się odczytanie właściwej wymowy 
twarzy. Tischner podkreśla ten aspekt, pisząc: „Pragnienie 
wie, czego chce, nawet wtedy gdy się wzbrania [...]. Nie 
odbiegniemy od istoty poglądów Levinasa, gdy powiemy, 
że pragnienie jest dobrocią"8.

Powiedzielibyśmy zatem, że zarówno u Levinasa, jak 
i u Tischnera - choć w różnych formach - mamy do czy
nienia z „udramatyzowanym platonizmem". Oznacza to, 
że Platon, a za nim Levinas i Tischner wyznają pogląd, 
że to nie byt jest zasadą dobra, lecz odwrotnie: to dobro 
jest zasadą bytu. U Levinasa jednak, a w ślad za nim tak
że u Tischnera, dobro traci abstrakcyjny charakter, przy
bierając postać twarzy. W ujęciu Levinasa będzie to twarz

* J. Tischner, Filozofia dramatu, Ed. Dialoąue, Paris 1990 [dalej cyt. 
jako: Fd], s. 37.
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sieroty, wdowy i cudzoziemca, w ujęciu Tischnera - twarz 
osoby biorącej udział w dramacie wzajemności. Działanie 
dobra, które stanowi właściwą odpowiedź na wydarzenie 
spotkania, budzi i drąży dobroć człowieka. Czło
wiek chce być dobry. W chceniu tym, czyli pragnieniu, 
nie ma żadnego interesu [...]. Być dobrym znaczy: czynić 
to, co dobre" (Fd, s. 38). Inaczej mówiąc, otwarcie na to, 
co nieskończone, jest pragnieniem. Nie można jednak, co 
sugerują obaj współcześni myśliciele, otworzyć się na nie
skończoność inaczej jak tylko poprzez twarz innego. Pra
gnienie dobra budzi się natomiast w człowieku wtedy, gdy 
napotyka jakąś postać ludzkiej biedy. Tak rozumiana idea 
nieskończoności ma sens pozytywny, Tischner podkreśla 
to wyraźnie:

Nie wyłania się z negacji skończoności, ponieważ z negacji ta
kiej mogłaby wyniknąć jedynie nicość. Musi być ona założe
niem a priori jako warunek możliwości myślenia o wszelkiej 
skończoności. Aby móc myśleć skończoność, trzeba dokonać 
implicite zaprzeczenia nieskończoności, która musi wystąpić 
jako pierwsza. Tak pojęta nieskończoność pokrywa się z ideą 
nieskończonej doskonałości. [...] nieskończona doskonałość 
nie daje się opisać przy pomocy kategorii bytu resp. bycia. 
Trzeba posłużyć się ideą dobra (Fd, s. 44-45).

W konsekwencji metafizyka (meta - poza, czyli poza 
bytem, resp. byciem) staje się metafizyką dobra lub aga- 
tologią. Dodam na marginesie, że to rozumowanie stało 
się przesłanką dla przeformułowania słynnego dowodu 
Anzelma z Canterbury na istnienie Boga. Oryginalną rein- 
terpretację zaproponował Tischner w Sporze o istnienie czło
wieka9, w rozdziale zatytułowanym Za istnieniem człowieka

’ J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Wydawnictwo Znak, Kraków 
1998 [dalej cyt. jako: Sic], s. 265-290. 
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argument ontologiczny. Nie mamy tutaj czasu, by szczegó
łowo go omówić, zaznaczmy więc tylko tyle, że Tischne
rowska interpretacja argumentu Anzelma polega na tym, 
że tym, ponad co, niczego większego nie można pomy
śleć, jest absolutne Dobro jako transcendens par excellence. 
Przez taką zamianę bytu nieskończenie doskonałego na 
absolutne Dobro wychodzi się poza porządek ontologicz
ny ku poziomowi agatologicznemu. Bóg okazuje się w tej 
sytuacji absolutnym Dobrem. A skoro tak, to domknięciem 
powyższego rozumowania byłaby teza - wymagająca do
datkowych wyjaśnień - że istnieje byt absolutny taki jak 
platońska idea Dobra. Byt ten jest jednocześnie osobą, któ
rej ślady, znaki i działanie, choćby w postaci łaski, można 
dostrzec w świecie. Szczególnym miejscem ujawniania się 
owego Dobra są twarze ludzi żyjących w świecie i zmie
niających się w czasie. To właśnie na tym poziomie, w ho
ryzoncie agatologicznym, rozgrywa się ludzki dramat. 
Twarz wyłania się z tego horyzontu. Nie można jednak 
mylić twarzy z maską lub zasłoną, czyli z różnymi forma
mi przeszkód, które utrudniają albo wręcz uniemożliwiają 
do niej dostęp. Przeszkody te zagłuszają obecność dobra 
i w rezultacie uniemożliwiają spotkanie.

Mimo wielu podobieństw istnieje zasadnicza różnica 
między rozumieniem twarzy u Levinasa i Tischnera. Pod
czas gdy pierwszy podkreśla przede wszystkim pasywny 
charakter twarzy, jej biedę w postaci sieroty, wdowy i ob
cokrajowca, a co za tym idzie - asymetryczny charakter re
lacji Ja-Ty, Ja-Inny, drugi zaznacza, że „twarz jest nie tylko 
pasywna, nie tylko opowiada o doznanej biedzie [...] ona 
również na biedę odpowiada" (Fd, s. 69). Twarz objawia 
się, jak mówi Tischner, „jako dar horyzontu agatologiczne- 
go", to znaczy horyzontu, w którym dobro i zło przybie
rają postać dramatu, a dramat zapowiada albo możliwość 
tragedii, albo zwycięstwo człowieka. Twarz odsłania tym 
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samym wielorakie możliwości: heroizm, tragizm, ale i na
dzieję ocalenia. „Twarz to wyraz egzystencjalnego ruchu, 
w którym człowiek stara się usprawiedliwić to, że jest; 
oddając swe istnienie pod ochronę przynoszącego mu na
dzieję dobra" (Fd, s. 70), które go wyzwala.

Postawmy zatem pytanie: jaki w tej nowej perspekty
wie jest związek między tym, co dotyczy dobra, a tym, co 
dotyczy wartości? Słowem, jak wygląda relacja między 
agatologią a aksjologią? Gdy uważnie śledzi się Filozofię 
dramatu oraz Spór o istnienie człoioieka, nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, że stanowisko Tischnera staje się coraz bar
dziej radykalne. Osiąga ono punkt kulminacyjny w opisie 
sytuacji nawrócenia, gdy dobro zostaje przeciwstawione 
wartościom. Tischner rozróżnia dobro i wartości. „Warto
ści są tym, co pojawia się «w świetle»: są «przedmiotowe», 
zakorzenione w sytuacji, dane nam do podziwu (piękno), 
do realizacji (moralność). Dobro jest tym, co pozostaje 
w cieniu, jest «nie z tego świata», co jednak kieruje świa
tem wartości, co «mi świeci» - świeci dla mojego dobra. 
Dobro rodzi dobro" (Sic, s. 176). Dotknięcie przez dobro, 
czyli wybranie, izoluje człowieka od reszty świata. W tej 
sytuacji odkryciu wymiaru uczestnictwa w dobru zagra
ża uprzedmiotowienie w wartościach. Człowiek po tego 
typu doświadczeniu pyta: „dlaczego"? Pytanie to zagra
ża jego dotychczasowej aksjologii. Świadomość ulega roz
szczepieniu, w którym świat wartości przeciwstawia się 
temu, co fundamentalnie dobre. Tischner sądzi, że czło
wiek w tej sytuacji musi się zbuntować przeciwko same
mu sobie, a robi to w imię nadziei, czyli dobra umieszczo
nego w przyszłości. Zatem w sporze między przeszłością 
a przyszłością to, co aksjologiczne, wyodrębnia się z tego, 
co agatologiczne, i mu się przeciwstawia. Przeszłość jest 
w takim opisie pewną całością, która posiada aksjologicz
ny charakter, a to oznacza, że jest wartością w określonym 
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świecie i dla określonego świata. Co ciekawe, podstawę 
tego świata stanowi Ja-aksjologiczne, które „jest podmio
tem wartości relatywnych wobec przeżywanego świata 
wartości" (Sic, s. 205). Aksjologiczne Ja kogoś błądzącego 
wychodzi na jaw jako to,, co straciło sens. Jest to iście tra
giczna sytuacja. „Stary człowiek" w takim położeniu od
słania racje swej aksjologii, broni się, a chwila przejścia to 
moment zawieszenia między rozpaczą a nadzieją. Jest to 
sytuacja graniczna. Osoba, która ją przeżywa, musi wybie
rać. Warto zaznaczyć, że tu także ujawnia się szczególna 
rola drugiego człowieka. To dzięki doświadczeniu dru
giego człowieka w horyzoncie agatologicznym następuje 
zmiana „starego człowieka" na „nowego". Tischner piszę 
tak: „Trzeba powiedzieć: Dobro «rodzi» dobroć, dobroć 
«prowokuje» Dobro, by było jeszcze bardziej dobre. Za
równo «rodzenie», jak i «prowokacja» mają znaczenie «ła
ski». Nic nie dzieje się z przymusu, lecz wszystko z wol
ności" (Sic, s. 262). Nasuwa się nieuchronne pytanie: co 
jednak dzieje się z aksjologią? Czy ona ginie, znika, zmie
nia się? Czy swego rodzaju przemianie i „przetasowaniu" 
ulega hierarchia wartości? W jaki sposób? Te kwestie - jak 
sądzę - nie zostały jednoznacznie rozwiązane. Wydaje się, 
że jest tu wiele możliwości interpretacyjnych. Jedno jest 
jednak pewne: aksjologia, a wraz z nią Ja-aksjologiczne, 
zostają podporządkowane agatologii. To rozstrzygnięcie 
wyznacza pole możliwych interpretacji.

Na zakończenie chciałbym powrócić do pytania „Kim 
jest człowiek?", rozpatrywanego tym razem w nowej per
spektywie, w kontekście agatalogii. Odnajdujemy tu sta
re i nowe zagadnienia. Najogólniej mówiąc, człowiek jest 
osobą, która bierze udział w dramacie. Dramatem zaś 
jest to, co dzieje się między człowiekiem a człowiekiem. 
Właściwą dla dramatu przestrzenią jest zhierarchizowana 
przestrzeń agatologiczno-aksjologiczna, przestrzeń dobra 
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i zła, wartości i antywartości. Każdy dramat wydarza się 
ponadto w określonym czasie, który jest innym czasem 
niż czas biologii i fizyki. Jak wobec tego musi być zbu
dowana osoba, by mogła stać się uczestnikiem dramatu? 
Aby rozstrzygnąć tę kwestię, Tischner sięga po wcześniej 
opracowane pojęcie, zaczerpnięte z tradycji heglowskiej, 
ale zmodyfikowane przez filozofów dialogu. Zatem po 
pierwsze, człowiek musi być bytem-dla-siebie; po drugie, 
musi konstytuować siebie poprzez inny byt-dla-siebie. 
Kluczowe dla tego określenia jest słówko „poprzez", które 
wskazuje na wielość konstytuujących osobę dramatu moż
liwych relacji, takich jak na przykład bycie dzięki innemu 
lub innym, na przekór innym, wbrew, wraz itd. To nasze 
bycie-dla-siebie poprzez innych ma określoną przeszłość 
i przyszłość. Jeśli każdy dramat jest dramatem z innym, 
czyli z konieczności dramatem wzajemności, to owo „z in
nym" dopuszcza całą gamę możliwości, a wszelkie próby 
wyliczenia wszystkich, skazane są z góry na porażkę. Co 
najwyżej można zarysowywać przypadki ukazujące pew
ne skrajności, a poprzez to ujawniać skalę możliwości. Tak 
też czyni Tischner, pokazując z jednej strony skrajną sytu
ację „monady bez okien", czyli Hioba, który doświadcza 
inności siebie wśród innych, z drugiej zaś strony sytuację, 
w której osoba, monada, jest całkowicie otwarta dla inne
go. W przypadku tej drugiej skrajności, całkowitego bycia 
dla innego, opisanej przez Levinasa na przykładzie zakład
nika, poświęcenie dochodzi do granic samounicestwienia. 
Tego rodzaju sytuaqa zresztą ujawnia sprzeczność między 
ideą bycia-dla-siebie i bycia-dla-innego. Tischner w peł
ni zdawał sobie sprawę z tego faktu. Aby tę sprzeczność 
przezwyciężyć, krakowski filozof odwołał się do rozwa
żań Paula Ricoeura, który w polemice z Levinasem zasad
niczo nie kwestionował skrajnej możliwości otwarcia na 
innego, nie odrzucał on, jak wiadomo, wymiaru bycia-dla- 
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-innego, wyraźnie jednak podkreślał, że warunkiem tego 
radykalnego poświęcenia jest uprzednie bycie-dla-siebie. 
Zatem „zgoda na siebie - wyjaśniał Tischner, nawiązu
jąc do rozstrzygnięć Ricoeura - jest drogą pośrednią mię
dzy ucieczką w nicość (bycie-przeciw-sobie), a ucieczką 
w Boga, między reifikacją a deifikacją. Zgoda taka nie by
łaby jednak możliwa bez jakiegoś doświadczenia dobra" 
(Sic, s. 265-266).

Człowiek by być sobą, by żyć, potrzebuje, aby jego ze
wnętrzna międzyludzka przestrzeń obcowań z innymi 
oraz jego wewnętrzna przestrzeń świadomości była prze
strzenią agatologiczno-aksjologiczną. Ta ostatnia prze
strzeń - przestrzeń świadomości - jest niezwykle ważna. 
To - jak powiada Tischner - „przestrzeń narodzin czło
wieka". Ma ona sens agatologiczny i porządkuje się we
dług aksjologicznej zasady ważności, inaczej mówiąc jest 
ona hierarchiczna. Co więcej, ciągle podatna jest na zło, co 
w konsekwencji pociąga za sobą nieusuwalną możliwość 
upadku, winy i rozpaczy. W przestrzeni świadomości 
„[...] rozpacz uobecnia się. Jeszcze jej nie ma - piszę Tisch
ner - a jednak jakby już była: ona jest tą «ciemną mocą», 
którą wciąż przezwycięża nadzieja. Nadzieja odsłania się 
w tym konflikcie jako nosicielka dobra. Wrażliwość na do
bro i zło oznacza, że wewnętrzna przestrzeń świadomości 
ma charakter agatologiczny" (Sic, s. 278). To właśnie dzię
ki takiej agatologicznej przestrzeni człowiek „rodzi się", 
żyje i staje się sobą. Podstawowe dla tej przestrzeni są dwa 
doświadczenia: przeżycie rozpaczy i nadziei. Rozpacz jest 
negacją radykalną, sięga tak głęboko, że dotyka samego 
rdzenia osoby. Rozpacz jakby „mówiła" człowiekowi, i tyl
ko jemu, że jest zły. Zatem, by zrozumieć, czym właściwie 
jest rozpacz, trzeba sięgnąć do pojęcia zła. „Cała obrona 
przed rozpaczą, jaką toczy osoba - piszę Tischner - jest 
w istocie rzeczy obroną przed złem. Należy powiedzieć: 



Od etyki wartości do agatologii 47

w istocie dramatu nie chodzi o rozpacz, lecz o zło" (Sic, 
s. 282). Jednak w tym miejscu, jak i w trakcie całej filozo
ficznej twórczości Tischnera, powraca wątek nadziei. To 
właśnie nadzieja przezwycięża rozpacz, a jej zwycięstwo 
jest integralną częścią argumentu za istnieniem człowieka, 
za jego byciem sobą.





Między traumą przemocy
A DOBREM INNEGO

Wstęp

O filozofii Emmanuela Levinasa mówi się, że jest filozo
fią innego (autre). Spośród wielu rzeczy sformułowanie to 
oznacza między innymi, że to kim jestem oraz to, co ro
bię, jak działam, dokonuje się wobec innego, za sprawą in
nego, dla innego czy nawet za innego. Oczywiście należy 
zawsze pamiętać, że w filozofii Levinasa słówko „inny" 
powtarzane w wielu kontekstach tworzy wieloznaczne 
pole znaczeniowe. Niemniej jednak w swym zasadniczym 
znaczeniu, istotnym dla kwestii etycznych, odnosi się do 
doświadczenia innego człowieka (autrui), relacja z drugim 
człowiekiem zaś wyznacza podstawowy dla całej analizy 
obszar, w którym filozofia człowieka, etyka i metafizyka 
nierozdzielnie łączą się ze sobą. Tak więc opisując różne 
wybrane momenty związane przede wszystkim z pod
miotowością, spróbujemy umieścić się w ruchu wiodącym 
od wczesnej jej bytowo-poznawczej genezy, by następnie 
przez opis doświadczenia drugiego człowieka dojść do 
kwestii etycznych i analiz podmiotu odpowiedzialności. 
Jak wiadomo, w późnym okresie twórczości francuskiego 
filozofa wątki te doprowadzone zostały z godną głębszego 
namysłu konsekwencją do swoich radykalnych skutków 
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generujących trudności, którym warto się bliżej przyjrzeć. 
Rekonstrukcja tego ruchu pozwoli także uwypuklić kilka 
dyskusyjnych momentów w filozofii Levinasa, a wszystko 
po to, by przywołując niektóre krytyczne argumenty, tym 
lepiej wniknąć w ważne dla współczesnej filozofii zagad
nienia. Cokolwiek by jednak mówić, wydaje się, że nie
zaprzeczalną zasługą autora Całości i nieskończoności jest 
umieszczenie etyki w centrum refleksji filozoficznej i uczy
nienia z niej w całkowicie nowy sposób filozofii pierwszej, 
w której jednocześnie znajduje swoje ugruntowanie pod
miotowość. Jak już wcześniej wspomniałem, argumenta
cja ta nie jest jednak wolna od niejasnych elementów i, jak 
sądzę, tym bardziej wymaga wnikliwego spojrzenia.

Krytyka podmiotu ontologii i epistemologii

Jedną z charakterystycznych cech myślenia autora Cało
ści i nieskończoności jest to, że w punkcie wyjścia atakuje 
on szeroko rozumiany ontologizm, a więc jego zdaniem 
właściwy całej filozofii zachodniej sposób myślenia w ka
tegoriach bytu. Co takie stwierdzenie bliżej oznacza? Na 
czym takie myślenie polega? Myślenie takie przyjmuje 
jako wzór, na którym się opiera, istnienie rzeczy. Co cieka
we, krytyce podjętej przez Levinasa towarzyszy opis ge
nezy podmiotowości, jaka wyłania się z takiego sposobu 
myślenia. Jedną z wyjściowych kategorii jest samotność. 
Zauważmy, że nie chodzi tu jednak o samotność rozumia
ną psychologicznie, lecz raczej o samotność ontologiczną. 
Na czym, zapytajmy, ona polega? Najogólniej rzecz biorąc, 
samotność ta polega na nieprzezwyciężalnym związku 
bytu z byciem. Co to za związek? Jak się tworzy? Zdaniem 
Levinasa istnieje, jako całkowicie pierwotne, bezosobo
we pole bycia, bycie w ogóle, coś, co określa on terminem 
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1' il y a10. Innymi słowy, chodzi o to, by opisać bycie, któ
re jest zawarte w tej formule, bycie neutralne, pozbawio
ne wszelkiego kształtu, zróżnicowania, bycie anonimowe. 
Trzeba pamiętać, że takie anonimowe pole bycia jest tłem, 
z którego rodzi się hipostazą, czyli związek mego bycia 
z bytem. Jak to się odbywa? Dochodzi do tego, gdy czło
wiek bierze na siebie własne bycie, tak jak bierze się cię
żar. Wycofanie się, zwinięcie neutralnego bycia oznacza 
właśnie zlokalizowanie. Zatem narodzinom podmiotowo
ści towarzyszy skupienie, unieruchomienie połączone ze 
swoistym sposobem zaangażowania się w istnienie.

Tahipostaza, jakjąokreśla Levinas, dokonuje się pośród 
chaosu bycia, w jej wyniku pojawia się stałość, podłoże 
substancjalności i tworzenia się tożsamości (identité). Wraz 
z hipostazą podmiotowości powstaje bowiem możliwość 
nie tylko odnalezienia siebie, ale także wyjścia poza sie
bie, a tym samym tworzenia siebie w czasowej egzystencji. 
Można powiedzieć, że ten początek związany z hiposta
zą istnienia jest ruchem odnoszenia się do samego siebie, 
w wyniku którego konstytuuje się tożsamość Ja. „Tożsa
mość bowiem - podkreśla Levinas - nie jest własnością 
czasownika być, lecz tego, kto jest. [... ] Tożsamość zawiera 
w sobie wydarzenie identyfikowania podmiotu" (I, s. 141). 
Nie można pominąć tego, że jest to także opis wolności 
ludzkiej, „podmiot tożsamy jako czyste samoodniesienie 
jest oczywiście wolny" (I, s. 141). Czym jest wolność? Jak 
należy ją rozumieć? Wolność ta jest otwarciem na czas 
i świat, ale wolność naznaczona jest także nieprzezwycię- 
żalnym moim związkiem z byciem. Ten moment wart jest 
podkreślenia. „Przywiązanie do siebie - zauważa Levinas 
- oznacza niemożność oderwania się" (I, s. 142). Z tego

111 E. Levinas, Istniejący i istnienie, przeł. J. Margański, Homini, 
Kraków 2006 [dalej cyt. jako: I], s. 26. 
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właśnie powodu jest ona samotnością ontologiczną. Zna
czy to, że podmiot pozostaje w sytuacji całkowitego odizo
lowania właśnie dzięki wyjątkowości swego związku z by
ciem. Jest on odizolowany od innego. Krótko mówiąc, jest 
on zamkniętą na to, co zewnętrzne, monadą. Ma to swoje 
konsekwencje. W takiej sytuacji człowiek musi zajmować 
się sobą, musi zachowywać siebie w istnieniu. Taka samot
ność ma w sobie coś nieuchronnego. Rodzi się więc pyta
nie: jak można ją przezwyciężyć? Levinas wskazuje dwie 
drogi: pierwsza polega na zajmowaniu się rzeczami, za
spokajaniu potrzeb, czyli jest to wyjście ku przedmiotom; 
drugą jest poznanie, w którym światło rozumu rozświetla 
wszystko i wszystko wchłania. Ostatecznie ani jedna, ani 
druga droga nie wyzwala z samotności. Albowiem zgod
nie z przedstawionym przez Levinasa tokiem rozumowa
nia, tak w jednym, jak i w drugim przypadku zawsze nie
uchronnie powracamy do siebie. Są to, sugeruje francuski 
myśliciel, tylko różne sposoby zapomnienia o samotności. 
Innymi słowy, jest to „pascalowska rozrywka".

Bycie sobą i doświadczenie innego

Czy jesteśmy zatem skazani na samotność, z której nie 
ma wyjścia? Czy przedstawione sposoby wymknięcia się 
jej są jedynymi, na jakie może zdobyć się człowiek? Otóż 
tak nie jest. Może pojawić się inna droga, która polega 
na spotkaniu tego, co inne, i tylko w taki sposób można 
przerwać separację. Krąg mojej samotności tylko w taki 
sposób może zostać przerwany, a w miejsce samotnej hi- 
postazy może pojawić się wielość. Czym, zapytajmy, jest 
relacja z innym? Relacja z innym jest relacją absolutnej 
zewnętrzności. Jak wiadomo, konkretnym modelem dla 
takiej relacji, w której oba jej człony są zachowane w ich 
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inności i gdzie podmiot jest bierny, jest relacja z drugim 
człowiekiem (autrui). W relacji tej dochodzi do spotkania 
twarzy. Należy zauważyć, że inny w tej relacji nie jest alter 
ego, innym Ja, lecz raczej jest on tym, czym ja nie jestem. 
W relacji tej od samego początku uwidacznia się jej asy- 
metryczność. Następuje tutaj zderzenie podmiotu z abso
lutną innością, z transcendencją, która rozbija samotność 
i umożliwia, jeśli mogę tak powiedzieć, powstanie „dru
giej podmiotowości", nie opierającej się już na związku 
z byciem i poznaniem, lecz ukonstytuowanej poprzez do
świadczenie innego, doświadczenie, które zasadniczo jest 
etyczne. Jak wiadomo, jest to jedna z centralnych kwestii, 
jakie Levinas porusza w swoim głównym dziele, Całość 
i nieskończoność™.

Odkrycie absolutnej zewnętrzności to spotkanie 
z transcendencją, a jest ona tym, co nieskończone. Ozna
cza to przekroczenie, transcendowanie granic zakrzepłej 
w sobie bytowo-poznawczej podmiotowości, która, co 
należy przypomnieć, znajduje swoje przedłużenie w róż
nych obszarach, na przykład w sferze polityki i techni
ki* 12. Rodzą się jednak pytania: czy to przekroczenie nie 
łączy się ze zniszczeniem podmiotu? Czyż nie jest to jego 

" E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. 
M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998 [dalej cyt. jako: Cj.

12 W wykładzie wygłoszonym na Sorbonie, a następnie opublikowa
nym wraz z dyskusją mu towarzyszącą pod tytułem Transcendan
ce et Hauteur Levinas wyjaśnia, że asymilaq'a tego, co inne, przez 
tożsamość podmiotu bytowo-poznawczego nie polega tylko na pro
cesie poznawczym, choć jest on oczywiście zapowiedzią tego pro
cesu kończącą się w wiedzy absolutnej. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że ma on swoje zastosowanie także w obszarze polityki i techniki. 
„Państwo i społeczeństwo przemysłowe, którego jednolite Państwo 
stanowi ukoronowanie i z którego wyłania się, przynależą w tym 
znaczeniu do procesu filozoficznego" (E. Levinas, Liberté et com
mandement, Fata Morgana, Paris 2007, s. 75).
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zanegowanie? A może należy w tym widzieć raczej wła
ściwe jego ugruntowanie, odkrycie źródła prawdziwej 
tożsamości bycia sobą, swojej wyjątkowości? W tej kwe
stii pojawia się pewna dwuznaczność, do której w dalszej 
części powrócę. Teraz zauważmy jedynie, że taka struk
tura podmiotowości różni się od struktury ontologicznej. 
Podmiot uzyskuje bowiem tożsamość bycia sobą (ipseite) 
poprzez przyjęcie innego. Podstawowy poziom doświad
czenia leży więc poza tym, co sam w sobie podmiot może, 
poza jego możliwościami działania, które zaczynają się od 
niego samego. W tym sensie ujawnia się także jego bierny, 
czy też można zgodnie z Levinasem powiedzieć, bierniko
wy charakter. Innymi słowy, nie ja czynię coś, lecz raczej 
mnie jest czynione. Zatem rozbita zostaje bariera imma
nencji i odsłonięty najbardziej podstawowy wymiar relacji 
metafizycznej. To przejście od przyjęcia innego do całko
witej bierności wobec innego wyłania jednak aporię.

Przypomnijmy, że aby dojść do tego metafizycznego 
poziomu, Levinas wprowadza w całej analizie kilka cha
rakterystycznych dla swojej filozofii pojęć. Jednym z nich 
jest pragnienie. Pragnienie różni się od potrzeby. Istotą 
pragnienia nie jest ruch związany z zaspokajaniem po
trzeb, który odbywa się w sferze immanencji, gdzie wy
chodzi się z siebie, by po zaspokojeniu, na przykład głodu, 
znowu do siebie powrócić. Ruch pragnienia i zarysowana 
przez niego struktura są inne. Faktycznie, pragnienie wy
chodzi poza tożsamość myślącego i posiadającego pod
miotu i jako takie zmierza w kierunku innego. Pragnienie 
-powie francuski filozof - żywi się własnym głodem, czy
li nie chce powrotu do siebie. Jest jak dobro: to, co upra
gnione, nie zapełnia go, lecz zwiększa. Jest to pragnienie 
nieskończonego. „Nieskończone w skończonym - piszę 
Levinas - spełniające się przez ideę Nieskończoności, wy
darza się jako Pragnienie. Nie jako pragnienie, które może 
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ukoić, obejmując w posiadanie upragniony byt, ale jako 
Pragnienie Nieskończoności, którego Upragnione nigdy 
nie zaspokaja, a tylko pobudza. Pragnienie doskonale bez
interesowne - dobroć" (C, s. 41). Zauważmy, że doświad
czenie nieskończoności oraz dobra są tutaj kluczowe. Dla
czego? Jest tak, ponieważ przekształcają one sam podmiot. 
To wyjście - transcendowanie bowiem niejako otwiera za
sklepiały w tożsamości bytowej podmiot - zmienia także 
jego strukturę na całkowicie otwartą i gotową na przyjęcie 
innego, w ostateczności nieskończonego Innego. Jak wi
dać, w opisie pragnienia zarysowany jest ruch transcen
dencji. Pierwszy człon relacji określa się jako to samo (lc 
même), jest to sfera immanencji, drugim jest to, co inne, 
inny (l'autre). Przypomnijmy, że w punkcie wyjścia jest 
Ja tożsame z samym sobą, odseparowane, utwierdzone 
w swoim egoizmie. Podstawowym sposobem tworzenia 
się takiego Ja jest rozkoszowanie się (jouissance), czyli pier
wotna forma odnoszenia się do świata, która wyraża się 
na przykład cieszeniem się pokarmem, powietrzem, prze
czytaną książką. Rozkoszowanie się różni się od poznania 
myślowego, w którym świat zostaje wchłonięty w obręb 
immanencji. W przypadku jouissance Ja utrzymuje się na 
granicy tego, co inne, żywi się tym, co inne.

W jaki sposób dochodzi do spotkania Innego? Jak po
przez to spotkanie odsłania się najgłębsza struktura pod
miotowości, jej niepowtarzalność i wyjątkowość? Zwią
zane jest to z doświadczeniem innego człowieka (autrui). 
Kim jest inny człowiek? Odpowiedź autora Inaczej niż być 
jest niezwykle interesująca, wskazuje bowiem na relację, 
jaka zachodzi między wolnością a odpowiedzialnością. 
Ciekawe i dające jednocześnie do myślenia jest to, że ana
liza związków, jakie istnieją między wolnością a odpo
wiedzialnością, nie jest jednoznaczna. Przeciwnie, znaj
dujemy tu wiele różnych wątków. Przykładowo, z jednej 
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strony Levinas mówi o pierwotności odpowiedzialności i, 
jak sądzę, jest to zasadnicza teza jego filozofii. Co jednak 
bliżej ona oznacza? Rzecz charakterystyczną stanowi to, 
że pierwotność odpowiedzialności nie polega tutaj głów
nie na ograniczaniu wolności, na wyznaczeniu jej granic, 
na powstrzymaniu ciągle tkwiącej w niej możliwości ne
gacji, która przejawić się może na przykład w postaci za
bójstwa. Pierwotność odpowiedzialności polega raczej na 
ustanowieniu i ugruntowaniu samej wolności, czy na jej 
usprawiedliwieniu. „Inny, absolutnie inny - powie Levi
nas - Inny Człowiek - nie ogranicza wolności Toż-Samego. 
Wzywając ją do odpowiedzialności, ustanawia ją i uspra
wiedliwia" (C, s. 231). Zgodnie z powyższym, wolność 
nie podlegałaby więc zanegowaniu ani ograniczeniu, lecz 
prowadzona przez odpowiedzialność znajdowałaby wła
ściwe sobie miejsce. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że 
jest to jeden z aspektów tej problematyki, albowiem inny 
człowiek to także ktoś, nad kim nie mam władzy, ktoś, kto 
zakłóca moje bezpieczeństwo bycia u siebie, a nawet ktoś, 
kto kwestionuje moją wolność. Dodajmy na marginesie, 
że radykalność zakwestionowania wolności - wolności, 
w której widzi się zawsze obecną możliwość zabójstwa, 
doprowadzona zostaje w późnym okresie twórczości fran
cuskiego filozofa do paradoksalnej z punktu widzenia 
możliwości samej etyki sytuacji, gdzie warunek „transcen
dentalnego doświadczenia etycznego" przedstawiony zo
staje z niemalże całkowitym wyłączeniem wolności13.

13 E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, przet. P. Mrówczyń
ski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000 [dalej cyt. jako: In]. W roz
dziale tej pracy zatytułowanym Podmiotowość i nieskończoność Levi
nas, mówiąc o paradoksie nieskończoności, który wyznacza pole 
etyki, dodaje: „Nieskończoność, której świadectwem - a nie tematem 
-jest znak dawany drugiemu człowiekowi, znaczy dzięki odpowie
dzialności za drugiego człowieka, dzięki jeden-za-drugiego, dzięki 
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Powróćmy jednak do głównego wątku analizy. Jak 
wiemy, zdaniem autora Całości i nieskończoności do
świadczenie Innego ma charakter asymetryczny. Inny 
wkracza i rozbija wszelkie kategorie związane z tym sa
mym, wszystko, co można by na niego narzucić, unie
możliwia jednocześnie możliwość totalizacji. Zakwestio
nuje tym samy władzę tego samego, w tym także, w co 
chciałby wierzyć Levinas, zdolność negacji. Doświad
czenie innego, który kwestionuje porządek poznawczy 
i ontologiczny, porządek tego samego, jest doświadcze
niem etycznym, doświadczeniem twarzy. Doświadcze
nie twarzy to doświadczenie ekspresji, epifanii. Twarz 
mówi: nie zabijesz! Wyodrębnia się ona z całego otocze
nia, z horyzontu bytu i poznania. Otwiera jednocześnie 
wymiar tego, co metafizyczne. „Inny - podkreśla Levi
nas - przedstawia się jako Inny człowiek (Autrui), poka
zuje twarz, otwiera wymiar wysokości, to znaczy nie
skończenie przekracza miarę poznania. Pozytywnie 
oznacza to: Inny kwestionuje wolność"14. Drugi człowiek 
wytrąca mnie z mojego egoizmu, ponieważ pojawia się 
jako ktoś, kto potrzebuje. Drugi z twarzą to drugi w bie
dzie, jest tym, za kogo jestem odpowiedzialny. Spotka
nie z drugim człowiekiem to zatem doświadczenie cze
goś całkowicie zewnętrznego i innego. Jednak drugi jako 
zewnętrzny sytuuje się także ponad mną. Poucza mnie 
głosem z wysoka, głosem mistrza. „Twarz - zauważa Le
vinas - w swojej nagości jest słabością unikalnego bytu 
wystawionego na śmierć, ale jednocześnie wypowiedze

podmiotowi podtrzymującemu wszystko - podległemu wszystkie
mu - to znaczy cierpiącemu za wszystkich i dźwigającemu wszyst
ko, choć to nie on decydował o tym obciążeniu, które chwalebnie 
wzrasta w miarę, jak jest nakładane" (In, s. 249).

14 E. Levinas, Tanscendance et Hauteur, w: tenże, Liberté et commande
ment..., s. 63.
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niem imperatywu, który mi nakazuje nie zostawiać go 
samym"15. Te dwa wymiary: zewnętrzności i wysokości 
schodzą się ze sobą.

15 E. Levinas, De l'utilité des insomnies, w: tenże, Les imprévus de l'his
torié, preface de P. Hayat, Fata Morgana, Paris 2007 [dalej cyt. 
jako: Dl], s. 179.

16 F. Poirié, Emmantil Levinns. Qui êtes-vous, Ed. La Manufacture, Lyon 
1987, s. 115-116.

W tej relacji dochodzi do ugruntowania tożsamości by
cia sobą (ipseité). Nie powstaje ona jednak w oparciu o toż
samość (identité) bytowo-poznawczą. Innymi słowy, nie 
potwierdzam swej tożsamości (identité) przez wchłonięcie, 
zawłaszczenie, używanie tego, co poza mną, lecz przez 
otwarcie się i przyjęcie wezwania innego. Tak tworzy się 
moja niepowtarzalność, wyjątkowość, niezastępowalność, 
rdzeń mojego bycia sobą (ipseité). W czym tkwi moja wy
jątkowość? Levinas odpowie: „W momencie, w którym od
powiadam innemu, jestem wyjątkowy. Jestem wyjątkowy 
jako niemożliwy do zastąpienia, jako wybrany, by mu od
powiedzieć. [...] Odwołałem się do tej wyjątkowości, nie
powtarzalności Ja w odpowiedzialności, w jego wybraniu. 
[...] Tak pomyślane stanowi ostateczną tajemnicę mojej 
podmiotowości. Ja jestem mną (je suis moi), nie jak mistrz 
obejmujący świat i nad nim panujący, ale jako wezwany 
w niemożliwości odrzucenia tego wybrania"16. Oznacza 
to, że jestem odpowiedzialnym, uzyskuję status bycia wy
branym, w mojej odpowiedzialności nikt nie może mnie 
zastąpić, nie może mnie także od niej zwolnić. Fakt, że nie 
mogę się od tego uchylić, stanowi znak mojej podmioto
wości. Innymi słowy, podmiot jest tu niepowtarzalny, nie 
do zastąpienia, wyjątkowy w swojej odpowiedzialności za 
innego.

Jak wiadomo, w Inaczej niż być lub ponad istotą fran
cuski filozof radykalizuje swoje stanowisko. Bycie 
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odpowiedzialnym nabiera jeszcze innego znaczenia. Wi
dać to szczególnie wyraźnie w stanowiącym sedno tej 
pracy rozdziale IV zatytułowanym Substytucja oraz w na
stępnym poświęconym Podmiotowości i nieskończoności. Na 
czym polega teraz bycie sobą? Oczywiście podstawowy 
rdzeń argumentacji zostaje zachowany, bycie sobą wiąże 
się, jak dotychczas, z byciem odpowiedzialnym, ale na
biera szczególnego, niezwykle radykalnego charakteru. 
By to wyraźnie zobaczyć, odwołajmy się do kilku frag
mentów tego tekstu. Levinas piszę: „Otwierając się na 
zranienia i na ciosy, czując odpowiedzialność, sobość jest 
pobudzana jako niezastępowalna, jako nieodwołanie od
dana innym, a tym samym jako ucieleśniona, aby «ofia
rować się» - aby cierpieć i aby dawać. Sobość jest zatem 
jedna i jedyna w bierności, ponieważ nie dysponuje ni
czym, co pozwoliłoby jej nie poddać się pobudzaniu" (In, 
s. 177), dalej dodaje: „opisana powyżej relacja - w któ
rej podmiot zostaje ofiarowany i nie stara się wymknąć 
przez ekstazę, nabrać dystansu względem siebie, ale 
w której nie znajdując spoczynku w sobie ani koincyden
cji ze sobą, jest prześladowany i tropiony w sobie - sta
nowi rekurencję" (In, s. 181), to „cierpienie przez innego 
stanowi absolutną cierpliwość tylko wtedy, gdy to «przez 
innego» jest już «za innego». To bezinteresowne i «inne 
niż istota» przeniesienie jest podmiotowością samą" (In, 
s. 186), czy wreszcie „odpowiedzialność za wszystkich 
posuwa się aż do substytucji. Podmiot jest zakładnikiem" 
(In, s. 188). Innymi słowy, cały wywód doprowadzić ma 
do figury zakładnika. Zakładnik w swojej odpowiedzial
ności idzie aż do ofiary za innego, za innych. Najgłębsza 
zatem warstwa podmiotowości sięga substytucji za inne
go. Oznacza to, że nie jesteśmy żadnym bytem dla sie
bie czy nawet poprzez lub dla innego. Bycie sobą to by
cie za innego, zatracamy się w tym podporządkowaniu 
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innemu. Trzeba także dodać, że inny nie jest już na ze
wnątrz w twarzy, lecz Levinas umieszcza go w obrębie 
samej podmiotowości. Mówiąc inaczej, w samym pod
miocie ma być jakaś aczasowa struktura, coś, co naznacza 
go i jednocześnie przeznacza, nawet wbrew jego woli, do 
bycia za innego.

Rzeczą wartą podkreślenia jest to, że w ostatnim okre
sie twórczości Levinasa bardzo wyraźnie - bardziej niż 
wcześniej, choć tam z całą pewnością także można się tych 
wątków doszukiwać - uwidacznia się nie tylko etyczny, 
ale także religijny charakter myślenia francuskiego filo
zofa. Autor O Bogu, który nawiedza myśl, mówiąc o relacji 
z drugim człowiekiem, o odpowiedzialności za innego, 
a nawet o samej etyce posługuje się często takimi pojęcia
mi jak świętość czy świadectwo. Na przykład na pytanie: 
czym jest etyka? Levinas odpowiada:

[...] jest uznaniem/rozpoznanicm (reconnaissance) świętości. 
Wyjaśnię. Fundamentalną cechą bytu (être) jest zajmowanie 
się własnym byciem, jakiemu oddaje się każdy poszczególny 
byt. Rośliny, zwierzęta, całość żyjących istot przywiązana jest 
do swej egzystencji. Dla każdego jest to walka o życie. [...] 
A oto w przypadku człowieka pojawia się możliwość będą
ca absurdem ontologicznym: troska o innego przewyższają
ca troskę o siebie. To właśnie nazywam „świętością". Nasze 
człowieczeństwo polega na możliwości uznania tego pierw
szeństwa innego (Dl, s. 178-179).

W innym miejscu i zgodnie z poglądami przedstawio
nymi w Inaczej niż być francuski filozof powie, że „świętość 
jest odpowiedzialnością" oraz „ostateczna świętość pole
ga na zaakceptowaniu sprawiedliwości lub śmierci bez 
oporu, zaakceptowaniu tej nicości i jednakże posiadaniu 
tego odbicia dobra, wartości. Świętość nie jest z kategorii 
rzeczy moralnych", w innym zaś miejscu jeszcze doda: 
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„Jest oczywistym, że dobrowolne zaakceptowanie kondy
cji zakładnika jest aktem świętości, nawet jeśli nazwie się 
to inaczej"17.

17 M. de Saint-Cheron, Entretiens avec Emmanuel Levinas 1992-1994. 
Pour une philosophie de la sainteté, Librairie Générale Française, Paris 
2006 [dalej cyt. jako: E], s. 23-31.

“ P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, 
PWN, Warszawa 2003 [dalej cyt. jako: Os], W dziele tym jest wie
le odwołań do Levinasa. Bezpośrednia z nim polemika zawarta jest 
w dziesiątym badaniu, zob. Os, s. 550-566. Nie jest to oczywiście

Kontrowersje - uwagi krytyczne

Przedstawienie wybranych wątków filozofii Levinasa mia
ło za zadanie przygotować pole do dyskusji. Wobec takiej 
koncepcji można bowiem postawić kilka pytań i zasygnali
zować niektóre wątpliwości. W interesujące nas zagadnie
nia mogą wprowadzić nas debaty, jakie toczą z Levinasem 
inni myśliciele. Bez wątpienia do ważnych osób będących 
w sporze z autorem Całości i nieskończoności należy Paul 
Ricoeur. Spór ten stał się już zresztą, we współczesnej filo
zofii, punktem odniesienia pozwalającym na zajęcie stano
wiska odnośnie takich istotnych kwestii, jak: rozumienie 
etyki, tego, kim jest i jaką rolę odgrywa inny? oraz kim 
jest człowiek w ogóle? Są to, rzecz jasna, ważne kwestie. 
W dalszej części analizy spróbuję przedstawić niektóre za
sadnicze jego elementy, by następnie wyjść poza zakreślo
ną przez to odniesienie perspektywę.

Na początek zapytajmy, na czym polega kontrowersja 
między Ricoeurem a Levinasem? Co krytykuje Ricoeur 
i jak do tej krytyki odnosi się sam Levinas? Zarzut Rico- 
eura przedstawiony w jego dziele O sobie samym jako in
nym'3 mówi o jednostronności i przesadzie. Na czym to 
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bliżej polega? Otóż zdaniem Ricoeura Levinas zastrzega 
dla Innego wyłączną inicjatywę wzywania podmiotu do 
odpowiedzialności. Oznacza to, że odrzuca on na przy
kład możliwość, w której koncepcja inności innego, odda
je sprawiedliwość na przemian pierwszeństwu szacunku 
wobec siebie i pierwszeństwu wezwania przez innego do 
odpowiedzialności. Widzimy więc tutaj różne u dwóch 
filozofów rozumienie koncepcji innego. Mając na myśli 
poglądy Levinasa, Ricoeur zwraca uwagę na to, że: „Inny 
wyzwala się z relacji, wyabsolutnia się w tymże ruchu, 
w którym Nieskończoność wyzwala się z Całości. Ale 
jak sobie wyobrazić nierelację, jaką zakłada taka inność 
w swoim momencie absolutnym?" (Os, s. 560). Ricoeur 
zauważa i uwypukla tym samym moment zerwania rela
cji. Ten efekt zerwania związany z ideą absolutnej inności, 
jego zdaniem, wypływa z użycia hiperboli, czyli systema
tycznego stosowania przesady w argumentacji filozoficz
nej. Co ciekawe, przesada ta ujawnia się tak po stronie tego 
samego, jak i innego. Po stronie Ja na przykład w takim za
gadnieniu jak separacja, przedstawionym w Całości i nie
skończoności, widać działanie hiperboli, szczególnie w pod
kreśleniu niezdolności Ja do dostrzegania innego. Z kolei 
po stronie innego zauważyć to można szczególnie, gdy 
śledzi się opis figury mistrza sprawiedliwości, który jak 
mówi Levinas „zawsze naucza", co, jak wiemy, podkreśla 
fakt, że inicjatywa jest zawsze po stronie innego. Krótko 
mówiąc, po stronie tego samego, Ja, pozostaje separacja, 
egoizm, zamknięcie na innego; po stronie innego zaś - asy
metria, radykalna zewnętrzność, inicjatywa w pouczaniu,

jedyne odniesienie do tego filozofa. Inne znajduje się na przykład w: 
P. Ricoeur, Autrement. Lecture ¿'„Autrement qu'être ou au-delè de l'es
sence" d'Emmanuel Levinas, PUF, Paris 1997; tenże, Emmanuel Levi
nas, penseur de témoignage, w: tenże, Lectures-3, Aux frontières de la 
philosophie, Le Seuil, Paris 1994.



Między trauimi przemocy a dobrem innego 63

i co ważne, nie ma tutaj niczego pośredniego, co zmniej
szałoby asymetrię między tym samym a innym.

Jednak zdaniem Ricoeura hiperbola uzyskuje swoją 
skrajną postać dopiero w Inaczej niż być, gdzie przybiera 
postać „paroksyzmu". W tym przypadku centralny temat 
Levinasa, a więc wezwanie do odpowiedzialności, przed
stawiony zostaje, według Ricoeura, w języku „niebywałej 
przesady". W czym się to ujawnia? Otóż ujawnia się to 
w wielu stwierdzeniach, które mówią, że bycie wezwanym 
nie jest odwrotną stroną żadnego działania, a więc jest od
powiedzialnością, której nie uzasadnia żadne uprzednie 
działanie. Ricoeur zwraca uwagę także na język Levinasa, 
który staje się „coraz bardziej przesadny", podkreślając: 
nawiedzenie przez innego, prześladowanie i substytucję. 
Punktem kulminacyjnym tego procesu jest stwierdzenie, 
że „odpowiedzialność za wszystkich posuwa się aż do 
substytucji. Podmiot jest zakładnikiem". Powyższą wypo
wiedź Ricoeur tak komentuje: „Wyrażenie to, najbardziej 
przesadne, ma zapobiec podstępnemu powrotowi samo- 
afirmacji jakiejś «ukrytej i potajemnej wolności» nawet 
w bierności siebie wezwanego do odpowiedzialności. Wy
daje mi się, że paroksyzm hiperboli wynika ze skrajnej - 
nawet gorszącej - hipotezy, że Inny nie jest tu już mistrzem 
sprawiedliwości, jak to było w Całości i nieskończoności, lecz 
tym, kto krzywdzi, i kto jako krzywdziciel wymaga jednak 
aktu przebaczenia mu i pokuty za niego" (Os, s. 563).

Trzeba zauważyć, że działanie hiperboli w argumenta
cji Levinasa wyklucza inne możliwości pomyślenia rela
cji Ja-inny, na przykład takiej, w której bycie sobą byłoby 
określone jednocześnie przez swoją otwartość i funkcję od
krywającą. Innymi słowy, Ricoeur stawia Levinasowi py
tania o warunki możliwości relacji z innym człowiekiem 
i jednocześnie pragnie wskazać na taką możliwość, w któ
rej odpowiedź na wezwanie innego zakłada jednocześnie 
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zdolność do przyjmowania, rozróżnienia i rozpoznawania 
będącą po stronie tego samego odmiennie jednak pojmo
wanego niż u Levinasa.

Gdyby bowiem - piszę Ricoeur - wewnętrzność określała się 
tylko przez samą formę wycofania się i zamykania w sobie, 
jak kiedykolwiek usłyszałaby słowo, które byłoby dla niej? 
[...] Musimy przyznać temu, który jest sobą, zdolność do 
przyjmowania [...]. Co więcej, czy nie powinniśmy dołączyć 
do tej zdolności do przyjmowania zdolność do rozróżniania 
i rozpoznawania, zważywszy, że inność Innego nie wyczer
puje się w tym, co wydaje się tylko jedną z figur Innego - 
w postaci nauczającego mistrza - ponieważ musi uwzględnić 
również postać Innego jako krzywdziciela obecną w Inaczej 
niż być? A co powiedzieć o Innym, gdy jest on oprawcą? A kto 
odróżni mistrza od oprawcy? (Os, s. 564).

Tak więc Ricoeur zakłada, że w relacji z innym czło
wiekiem w podmiocie etycznym, w Ja jest coś, co od niego 
zależy, coś, co jest w jego władzy. Argumentację tę uzupeł
nić można o jeszcze jedną składową dotyczącą substytucji. 
Zdaniem Ricoeura wyznaczenie do odpowiedzialności, 
które wynika z wezwania przez innego i jest interpretowa
ne w kategoriach skrajnej bierności, zmienia się w akt sa- 
mopoświęcenia. Faktycznie, w tym akcie ten, kto jest sobą, 
daje o sobie świadectwo w działaniu, w którym się siebie 
wyrzeka. „Któż bowiem - pyta Ricoeur - jest nawiedzo
ny przez Innego, jeśli nie Ten Sam (Toż-Samy), który nie 
określa się już przez separację, lecz przez jej przeciwień
stwo - substytucję" (Os, s. 565). Sądzę, że należy jeszcze 
uwzględnić jeden element wynikający z odmiennego rozu
mienia etyki u obydwu myślicieli. Przypomnijmy pokrót
ce, że dla Ricoeura etyka jest czymś innym niż moralność. 
W czym tkwi różnica? Najprościej rzecz ujmując, etyka to 
dążenie do dobrego życia z i dla innych w sprawiedliwych 
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instytucjach, z kolei moralność ma wyraźnie deontologicz- 
ny charakter i łączy się z obowiązkiem i przestrzeganiem 
norm. Jeśli uwzględnić powyższe rozróżnienie, to istnieje, 
jak sądzę, podstawa, by umieścić poglądy Levinasa bar
dziej po stronie moralności niż etyki, ujawnia się w nich 
bowiem, a szczególnie w wezwaniu „nie zabijaj", deonto- 
logiczny charakter. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że idea 
dobra i rozważania wokół niej komplikują nieco tę deon- 
tologiczną interpretację.

Co ciekawe i warte przypomnienia, Levinas odniósł się 
bezpośrednio do krytyki Ricoeura. W jednym z wywia
dów przedstawił swoje racje i zrekonstruował ze swojej 
perspektywy argumenty Ricoeura (por. E, s. 29-31). To 
zestawienie opinii jest intrygujące, gdyż pozwala dotrzeć 
do głębokich założeń i różnic, jakie istnieją między tymi 
dwoma filozofami. W jaki sposób, zapytajmy, Levinas od
powiada na zarzuty Ricoeura? Przede wszystkim pod
kreśla niewielką różnicę, jaka istnieje między nimi, doty
czącą „dobrych relacji z innym człowiekiem". Zasadnicza 
intencja Levinasa polegała na poszukiwaniu - właśnie 
poza relacjami dobrze dzielonymi, które są czymś abso
lutnie szczęśliwym, jeśli są dobre - „głębokiej podstawy 
dla ostatecznej możliwości relacji międzyludzkich. Relacji 
absolutnie bezinteresownej" (E, s. 29). Jak wygląda taka 
relacja? Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy mój obo
wiązek (obligation), uwaga, przywiązanie wobec drugiego 
człowieka nie są wcale wynagrodzoną wspaniałomyślno
ścią. Innymi słowy, zdaniem Levinasa absolutna bezinte
resowność relacji do drugiego człowieka podważa „wza
jemność dobra, jakie objawia się w tej relacji" (E, s. 29). 
Czy to stwierdzenie należy więc rozumieć jako odnoszące 
się do sytuacji, w której dobro jest wyłącznie dla innego? 
Levinas sądzi, że taka właśnie sytuacja jest dla Ricoeura 
brakiem, niesprawiedliwością, i uważa, że na tym właśnie 
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polega czysta relacja wspaniałomyślności wobec drugiego 
człowieka, którą nazywa także świętością.

Kiedy wyjdzie się od tak przygotowanych założeń, od 
tak zarysowanego tła, to czym jest krytyka podjęta przez 
Ricoeura i na czym ona polega? „Krytyka podjęta przez 
Paula Ricoeura - powie Levinas - wygląda tak: dlaczego 
pozbawiać siebie czegoś (se priver)? Dlaczego w tej relacji 
nie miałoby być ostatecznej satysfakcji, czegoś innego niż 
zwyczajne zużycie/wydatek (dépense)?" (E, s. 30). Świętość 
byłaby zatem bezinteresownością, wyrzeczeniem się do
bra dla siebie i poświęceniem wyłącznie innemu. Można 
by zapytać: czy Levinas zdaje się tym samym sugerować, 
że tam, gdzie pojawiłoby się myślenie o dobru dla nas - 
o dobru dla mnie rzecz jasna nie ma w ogóle co wspomi
nać, tam nie byłoby już bezinteresowności? Levinas odnosi 
się także do pojęcia zakładnika, które stanowi przedmiot 
kontrowersji. Słowo „zakładnik" ma zresztą dla niego zna
czenie, jakiego nabrało od czasów prześladowań nazistow
skich, to znaczy: czyniąc z kogoś zakładnika, każemy go 
za kogoś innego. „Dla mnie - mówi Levinas - termin ten 
nie ma innego znaczenia, z wyjątkiem tego, że uzyskuje on 
w tym kontekście znaczenie, które może być zaszczytne. 
Ta nędza zakładnika posiada pewną chwałę, w tej mierze, 
w jakiej ten, który jest zakładnikiem, wie, że ryzykuje by
cie zabitym za innego" (E, s. 31).

Problem polega jednak na tym, że zakładników się 
bierze i w nielicznych tylko wypadkach łączy się to z do
browolną akceptacją. Innymi słowy, zakładnikami zosta- 
jemy na mocy działania innych, nie nas samych, trudno 
jest tu więc powiedzieć cokolwiek o dobrowolności. Lecz 
nawet jeśli człowiek uznaje dobrowolnie fakt bycia za
kładnikiem, w czym ujawnia się, zdaniem Levinasa, akt 
świętości, to pozostaje wciąż kwestią dyskusyjną, czy jest 
to rzeczywiście fundament, ostateczna podstawa relacji 
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z drugim człowiekiem? Czy przypadkiem nie należy ra
czej widzieć w tym jednej ze skrajnych, choć dostępnych 
człowiekowi możliwości, jakie zarysowują się w relacji 
z innym człowiekiem? Krótko mówiąc, nie negując bynaj
mniej możliwości bycia za innego i uznając, że jest to stała 
możliwość związana z relacją bycia z innym, niezmiernie 
trudno jest przyjąć taką możliwość za uniwersalną podsta
wę relacji z drugim człowiekiem. Bycie za innego to raczej 
skrajność w byciu z innymi, jej możliwość ujawnia się je
dynie w szczególnych okolicznościach, a przenoszona na 
całość tych relacji naznacza je i zniekształca. Oczywiście 
z perspektywy autora Całości i nieskończoności cała rzecz 
wygląda inaczej. Jednak, żeby taką perspektywę zaakcep
tować, należałoby, jak sądzę, uwzględnić przynajmniej 
dwa „założenia", dwie kwestie i uznać, że w oparciu o nie 
w uprawniony sposób można dokonywać generalizacji. 
Pierwsza związana jest z historycznym doświadczeniem, 
jakim był Holokaust pozostawiający ślad traumy przemo
cy; druga odnosi się do religijnych poglądów Levinasa. 
Autor Inaczej niż być to pierwsze doświadczenie starał się 
zrozumieć i umieścić w relacji do swych religijnych prze
konań. Nie trzeba chyba dodawać, że przyjęcie takiego hi
storycznego tła dla refleksji o fundamencie relacji między 
ludźmi dla kogoś, kto nie stanowi części tej tradycji, jest, 
choć niezmiernie pouczające, niezwykle trudne.

Do przedstawionych kontrowersji można by dodać 
jeszcze kilka uwag, akcentując szczególnie akt zerwania, 
który pojawia się w argumentacji Levinasa. Jak wiemy, 
zgodnie z tym, co twierdzi autor Inaczej niż być, jestem po
przez innego, a nawet dla innego; inny przez swoje we
zwanie do odpowiedzialności, wkraczając w moje pole, 
odsłania mi moją podmiotowość, moją tożsamość w jej 
metafizycznej perspektywie. Tu jednak pojawiają się pyta
nia: jedno z nich dotyczyłoby relacji, jaka istnieje między 
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podmiotem ontologii i epistemologii a tak ukonstytuowa
nym podmiotem odpowiedzialności. Czy są to składowe 
jednego procesu biegnącego od powstania tożsamości on- 
tologicznej i zwieńczonego ugruntowaniem w podmiocie 
odpowiedzialności? Czy też w procesie wyłaniania się 
subiektywności w oparciu o innego należy raczej widzieć 
uwalnianie się od ontologizmu i filozofii totalności oraz 
związany z nim proces odkrywania metafizyki, a wraz 
z nią subiektywności, która byłaby poza byciem, poza ca
łościową filozofią epistemologicznego podmiotu świado
mości? Gdyby wchodziła w grę pierwsza możliwość, to 
wówczas cały proces tworzenia się tożsamości byłby jedy
nie stale tkwiącą w człowieku możliwością, która wszak
że urzeczywistnia się tylko przez spotkanie innego, przez 
jego wtargnięcie. To jednak nie zależy już ode mnie, w mo
jej podmiotowości jestem zdany na innego. Sam z siebie 
niewiele mogę. Zatem można to interpretować jako ze
rwanie niepozostawiające żadnych możliwości zbudowa
nia połączenia, nie zaś jako ciągłość. Jeśli jednak jestem 
sobą, uzyskuję tożsamość bycia sobą za sprawą innego, je
stem dla innego, a nawet za innego, to czy nie potrzebuję 
w przynajmniej minimalnym stopniu być sobą, tak byto
wo, jak i poznawczo? Ostatecznie bowiem cokolwiek by 
powiedzieć, tak w istnieniu, jak i w poznaniu nie wszystko 
przyjmuje postać wojny i totalizacji. Ja bytowo-poznawcze 
nie jest tylko dążeniem do trwania, egoizmem, wolności 
zaś nie sposób zrównać z tkwiącą w niej zdolnością nega
cji. Czy, szczególnie w przypadku wolności, nie jest raczej 
tak, że mogę wprawdzie zawładnąć, zanegować, a osta
tecznie zabić drugiego człowieka, lecz jednocześnie jestem 
zdolny by uznać, pozwolić być, wybaczyć, oddać sprawie
dliwość i czynić dobro innemu? W przesadnej argumenta
cji wszystkie te aspekty są czymś przypadkowym, drugo
rzędnym i zupełnie nie są brane pod uwagę.
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Kiedy popatrzymy na ruch radykalizacji, jaki zachodzi 
w filozofii Levinasa, to rodzi się kolejne niepokojące py
tanie: czy przypadkiem nie mamy tu do czynienia z ze
rwaniem jeszcze innego rodzaju, które obecne jest w jego 
myśleniu? Inaczej sprawę ujmując, można zapytać: czy 
zerwanie autora Całości i nieskończoności z Ontologią cało
ści i epistemologią przedstawienia na rzecz etyki ugrunto
wanej w pragnieniu dobra i odpowiedzialności za innego 
oraz radykalizowanie swojego stawiska w figurze zakład
nika, rozumianej jako poświęcenie, jako ofiara za innego, 
nie oznaczało przypadkiem dojścia do punktu, w którym 
można dostrzec, jeśli nie zerwanie z samą etyką, to bez 
wątpienia jakiś rodzaj paradoksu czy aporii odpowie
dzialności? Jak wiemy, idąc etyczną drogą wyznaczoną 
przez odpowiedzialność, dochodzimy wraz z Levinasem 
do idei substytucji i właśnie tutaj rodzi się pytanie: czy jest 
ona zwieńczeniem odpowiedzialności w jej etycznym sen
sie, odpowiedzialności, która przyjmuje określenie świę
tości19? Czy też mamy tu raczej do czynienia z czymś, co 

” Zastanawiające jest to, że w tym punkcie, podobnie jak i w innych 
miejscach twórczości autora Całości i nieskończoności, widać podo
bieństwo do sposobu myślenia Kanta. Można zatem, jak to usiłu
ją czynić niektórzy, umieścić poglądy Levinasa w rozwinięciu ety
ki Kantowskiej. Powstaje pytanie: czy jest to uzasadnione? Wydaje 
się, że istnieje wiele racji ku temu, choć należy w tym postępowaniu 
zachować ostrożność. W każdym razie zestawienie poglądów tych 
dwóch myślicieli rodzi wiele spostrzeżeń. Przykładowo Levinas 
krytykuje ontologię i zrywa z epistemologią przedstawienia, czyniąc 
z etyki filozofię pierwszą, tak jak Kant krytykuje dotychczasową me
tafizykę i podstawowe dla niej kwestie, to znaczy: nieśmiertelność 
duszy oraz istnienie Boga rozważa w obszarze filozofii moralnej. Po
dobnie jak Kant, Levinas umieszcza w centrum etycznego myślenia 
bezinteresowność. Jednak podczas gdy filozof z Królewca podkreśla 
ideę autonomii, czyniąc z wolności, rozumu i poszanowania prawa 
podstawę swej filozofii moralnej, Levinas kładzie nacisk na doświad
czenie twarzy innego człowieka, odpowiedzialność i, jak to określił
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można by nazwać zerwaniem etycznej ciągłości i przej
ściem w wymiar religijnej ofiary bardziej zawieszającej to, 
co etyczne, niż stanowiącej jej zwieńczenie? Innymi słowy, 
można zapytać: czy Levinas, że tak powiem, pod osłoną 
etycznego pojęcia odpowiedzialności, dochodząc do pojęć 
substytucji i zakładnika, nie kwestionuje etyczności w ogó
le? Co bowiem tak naprawdę można powiedzieć o sytu
acji, w której etyczny podmiot odpowiedzialności zostaje 
opisany jako skrajnie pasywny baranek ofiarny?

Ricoeur, ujednostkowienie przykazania, czyli sytuacji, w której za 
każdym razem po raz pierwszy inny mówi: „Nie zabijaj". Warto też 
zauważyć, że Kant, podobnie jak Levinas, rozszerza filozofię mo
ralną na obszar tego, co religijne. Podstawą jest idea najwyższego 
dobra, z której na mocy rozumowania wyprowadza się postulat ist
nienia Boga i nieśmiertelnej duszy. W tej argumentacji pojawia się 
zresztą pojęcie świętości oznaczające całkowitą zgodność woli z pra
wem moralnym. Zostaje ona umieszczona na drodze postępu moral
nego, moralnego doskonalenia się.



Troska o siebie -
ETYKA I PODMIOTOWOŚĆ

Wstęp

W bogatej i obfitującej w wiele zwrotów twórczości Mi- 
chela Foucault znajduje się bez wątpienia wiele momen
tów godnych uwagi. To twórczość, która jednocześnie 
inspiruje i budzi kontrowersje, prowokuje oraz stanowi 
punkt odniesienia dla kontynuatorów i krytyków. Z pew
nością jednak autora Nadzorować i karać można uznać za 
jednego z najważniejszych filozofów współczesnych, któ
ry wywarł i wciąż wywiera ogromny wpływ na wielu my
ślicieli. Jego twórczość zwykło się dzielić na kilka okre
sów i dokonywać mniej lub bardziej systematyzujących 
charakterystyk. Z interesującego nas punktu widzenia, 
który dotyczy troski o siebie, etyki i podmiotowości, wy
jątkowo ważny wydaje się ostatni okres twórczości fran
cuskiego myśliciela. Zaliczyć do niego można szczególnie 
dwa ostatnie tomy Historii seksualności20, zatytułowane: 
Użytek z przyjemności (t. 2), Troska o siebie (t. 3), wykłady 
z Collège de France, które ukazały się pod tytułem L'Her

20 M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Bana siak, T. Ko
mendant, K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa 1995 [t. 2: 
Użytek z przyjemności - dalej cyt. jako: Up; t. 3: Troska o siebie - dalej 
cyt. jako: Ts],



72 Część I

méneutique du sujet. Cours au Collège de France. 1981-19822' 
oraz tę część wykładów i wystąpień, a przede wszystkim 
wywiadów, których Foucault udzielił pod koniec życia21 22. 
Gilles Deleuze, w książce poświęconej francuskiemu my
ślicielowi, słusznie zauważył, że wywiady, których udzie
lił Foucault, stanowią integralną część jego dzieła23. To 
prawda, Foucault w wielu wywiadach wyjaśniał własne 
intencje, doprecyzował niejasności, a także wskazywał na 
takie aspekty swojej twórczości, które łączyły ze sobą wie
le różnorodnych wątków.

21 M. Foucault, L'Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France. 
1981-1932, édition établie sous la direction de F. Ewald et A. Fon- 
tana, par F. Gros, Hautes Etudes, Gallimard, Le Seuil, Paris 2001 
[dalej cyt. jako: Hsj.

22 Wiele z nich odnaleźć można szczególnie w drugim tomie Dits et 
écrits, zob. M. Foucault, Dits et écrits 1954-1988, t. 2, édition établie 
sous la direction de D. Defert et F. Ewald avec la collaboration 
de J. Lagrange, Quarto Gallimard, Paris 2001 [dalej cyt. jako: De].

23 G. Deleuze, Foucault, Les Editions de Minuit, Paris 1986, s. 122; 
wyd. polskie: G. Deleuze, Foucault, przeł. i wstępem opatrzył 
M. Gu sin, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
Edukacji TWP, Wrocław 2004.

Opierając się przede wszystkim na tych tekstach, spró
buję przeanalizować pojęcia: etyki, troski o siebie i pod
miotowości. O ile problem podmiotowości jest zagadnie
niem, które towarzyszyło francuskiemu filozofowi w całej 
jego twórczości - zmieniało się jedynie, by tak rzec, po
dejście do sposobów badania, a co za tym idzie jej spo
sób konstytucji - o tyle kwestie związane z moralnością 
i etyką wysunęły się na pierwszy plan w ostatnim okresie 
twórczości. Pojawiły się one wraz z takimi zagadnieniami 
jak moralność seksualna, etyka troski o siebie jako prak
tyka wolności itd., modyfikując jednocześnie wcześniejsze 
rozważania o samej podmiotowości oraz dodając do niej 
nowe elementy.



Troska o siebie - etyka i podmiotowość 73

Dla jasności wywodu przypomnijmy rzeczy najbardziej 
ogólne: specyfika podejścia francuskiego filozofa do bada
nych zagadnień polega na tym, że traktuje on rozważane 
zjawiska jako będące z istoty czymś historycznym i stara 
się przedstawić ich genealogię. Genealogia oraz związane 
z nią archeologia oraz problematyzacja stanowią kluczo
we pojęcia, którymi posługuje się Foucault, są one istotne 
dla zrozumienia metody i w ogóle sposobu patrzenia na 
rzeczywistość przez francuskiego myśliciela. Między in
nymi we wstępie do Użytku z przyjemności Foucault cha
rakteryzuje je bliżej. Ważne, by podkreślić, że kryje się za 
tym przekonanie mówiące, że jesteśmy bytami historycz
nymi i jako tacy podlegamy przemianom, transformacjom 
i przekształceniom mającym istotny wpływ na to, jak po
strzegamy świat, innych ludzi i samych siebie, jak dzia
łamy w świecie, wobec innych i nas samych. To właśnie 
genealogia i archeologia mają ujawnić złożone procesy 
i przemiany, które leżą u podstaw naszego sposobu my
ślenia o świecie, innych ludziach oraz nas samych. Co wię
cej, mają one pokazać, jak konstytuujemy się w tych rela
cjach. Dokonując pewnej systematyzacji, Foucault uważa, 
że istnieją trzy dziedziny możliwej genealogii24. Najpierw 
istnieje historyczna ontologia nas samych w naszej relacji 
do prawdy; pozwala ona nam ukonstytuować się w pod
mioty poznania. Następnie istnieje historyczna ontologia 
nas samych w naszych relacjach do obszaru władzy. Kon
stytuujemy się tutaj w podmioty, które działają na innych 

24 M. Foucault, On the Genealogy of Ethics: an Overview of Work in Pro
gress, w: H. Dreyfus, P. Rabinów, Michel Foucault: Beyond Struc
turalism and Hermeneutics, The University of Chicago Press, Chica
go 1983, s. 229-252. W wydaniu francuskim Foucault wprowadził 
pewną liczbę modyfikaqi, zob. M. Foucault: un parcours philosophi
que, Gallimard, Paris 1984, s. 322-346; M. Foucault: un parcours philo
sophique, w: M. Foucault, Dits et écrits, t. 2..., s. 1428-1450.
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i podlegają działaniu. Wreszcie, istnieje historyczna Onto
logią naszych relacji do moralności, która pozwala nam 
ukonstytuować się w podmioty etyczne. Zatem wiedza, 
władza i etyka stanowią trzy osie genealogii. Uwzględ
niając powyższy podział - co ciekawe - można patrzeć na 
całą twórczość francuskiego myśliciela. I tak, wszystkie 
trzy osie obecne były w Historii szaleństwa, z kolei oś praw
dy została w szczególny sposób uwypuklona w Narodzi
nach kliniki, Słowach i rzeczach oraz Archeologii wiedzy. Gdy 
mowa o osi władzy, to została ona opisana w Nadzorować 
i karać, Trzeba bronić społeczeństwa oraz Woli wiedzy, która 
jest pierwszym tomem Historii seksualności. Interesująca 
nas oś etyczna, czy dokładniej moralno-etyczna, stanowi 
przedmiot analiz przedstawionych w dwóch ostatnich to
mach Historii seksualności oraz w L'Herméneutique du sujet.

Trzeba dodać, że w niemalże każdym z tych dzieł obec
na była problematyka podmiotowości. Ujmowano ją w róż
nych aspektach, a jej geneza nie sprowadza się do jednego 
ujęcia. Przeciwnie, w analizach Foucault dostrzec można 
kilka różnych sposobów jej przedstawiania. Na przykład 
w rozważaniach dotyczących osi prawdy konstytuuje się 
podmiotowość. W słynnych Słowach i rzeczach podmiot 
ujęty zostaje jako istota żyjąca - przedmiot dyskursu nauk 
biologicznych; jako istota pracująca - przedmiot dyskursu 
nauk ekonomicznych, oraz jako istota mówiąca - przed
miot dyskursu językoznawstwa. W dziele tym została tak
że wypowiedziana głośna teza o „śmierci człowieka"; teza 
ta umieszczona była w kontekście badania zmieniających 
się sposobów ujmowania relacji między rzeczami a sło
wami, a więc w kontekście zmiany dyskursów. Tak czy 
inaczej, człowiek, czy podmiotowość zajmowała w ana
lizach Foucault miejsce centralne. Z kolei podstawowym 
zagadnieniem właściwym analizom osi władzy, które zo
stały przedstawione w Nadzorować i karać, było pokazanie, 
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w jaki sposób tworzy się podmiotowość jako przedmiot 
działania różnych władz. Ostatecznie podmiotowość jest, 
jeśli można tak powiedzieć, skutkiem rozmaitych form 
dyscyplinowania, normalizacji, tworzy się na powierzch
ni ciała. Jest ona produktem ujarzmiania przez określone 
władze. Ta perspektywa ulega zmianie w ostatnim okresie 
twórczości francuskiego myśliciela, w którym przybrała 
formę samo-formowania się podmiotu, a więc stawania 
się sobą.

Moralność i etyka a problem bycia sobą

Zgodnie z zapowiedzią skupimy się na tych analizach Fo
ucault, które dotyczą trzeciej osi - osi moralno-etycznej. 
Jak, zapytajmy, wyłoniła się ta problematyka? Co sprawi
ło, że podczas pisania książki o seksualności zagadnienia 
etyczno-moralne zaczęły wychodzić na plan pierwszy 
i zasadniczo określać podmiotowość? W jakim kontekście 
mówi się tutaj o podmiotowości i czym ona jest? Należy 
pamiętać, że przystępując do pisania Historii seksualności, 
francuski myśliciel uważał, że seksualność jest kluczowa 
dla zrozumienia tego, kim jesteśmy w ogóle, i planował 
napisanie wielotomowego dzieła. Projekt ten nigdy nie 
został zrealizowany. Mało tego, po napisaniu pierwsze
go tomu, zatytułowanego Wola wiedzy, nastąpiło radykal
ne przesunięcie akcentów. Centralne miejsce zaczęły zaj
mować pojęcia bycia sobą (soi) oraz zabiegi wokół siebie, 
techniki wokół bycia sobą (techniques de soi), które Foucault 
starał się umieścić w kontekście rozważań o seksualności. 
Zagadnienia moralno-etyczne są bezpośrednio związane 
z tą problematyką. Francuski myśliciel uważał nawet, że 
„ogólna organizacja książki o seksualności zogniskowana 
jest wokół historii moralności" (De, s. 1437).
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Jeśli tak jest rzeczywiście, to rodzą się pytania: czym jest 
moralność? Co ją odróżnia od tego, co związane jest z indy
widualną etyką? We wprowadzeniu do Użytku z przyjem
ności odnaleźć można ważne rozróżnienia. Przede wszyst
kim trzeba zaznaczyć, że jest to bardzo złożone zjawisko.

[Przez - przyp. mój - M.D.] moralność - twierdzi Foucault
- rozumie się zespół wartości i reguł postępowania, które 
przedkładane są jednostkom i grupom za pośrednictwem 
różnych narzucających wymogi instytucji - mogą to być ro
dziny, ośrodki wychowawcze, Kościoły itd. Bywa, że wartości 
i reguły są jasno formułowane w spójnej doktrynie i przed
kładane w nauczaniu. Ale bywa i tak, że przekazywane są 
w rozproszony sposób i wówczas, zamiast formować syste
matyczną całość, tworzą złożoną grę elementów, które uzu
pełniają się, korygują, unieważniają w pewnych punktach, 
zezwalając tym samym na kompromisy i uniki. Przy tych 
założeniach ów zespół wymagań można nazwać „kodeksem 
moralnym" (Up, s. 164).

Opierając się na powyższym fragmencie, można śmia
ło powiedzieć, że pewnego rodzaju obiektywną posta
wę moralności tworzą reguły i wartości odnoszące się do 
ludzkiego zachowania. Ich geneza jest natury historycz
nej. Ponadto, owe reguły i wartości przedkładane są za
równo jednostkom, jak i grupom ludzi za pośrednictwem 
różnych instytucji: od rodziny, przez szkoły, Kościoły itd. 
Charakterystyczne jest także to, że moralność taka przy
biera różne formy: od bardzo spójnych i dopracowanych 
praw i norm, po takie, w których wymogi spójności są roz
luźnione, a kodeks moralny nie jest mocno usystematyzo
wany. Tak wygląda pierwszy, najbardziej ogólny aspekt 
moralności. Moralność jednak może oznaczać również 
realne zachowanie ludzi wobec przedkładanych im re
guł oraz wartości i wówczas określa ona, w jaki sposób 
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jednostki podporządkowują się bardziej lub mniej normie 
zachowania. Innymi słowy, czy na przykład ulegają nor
mom i nakazom, czy respektują dany system wartości itd. 
Gdy rozważamy ten aspekt moralności, to należy pamię
tać, że winno się w nim określić, „jak i z jakimi margi
nesami zmienności bądź transgresji jednostki i grupy za
chowują się wobec systemu wymagań danego explicite lub 
implicite w ich kulturze, którego mają bardziej lub mniej 
jasną świadomość" (Up, s. 164). Ten aspekt moralności 
określany jest przez francuskiego myśliciela „moralnością 
zachowań".

Przedstawione rozróżnienia nie wyczerpują jednak 
całości zagadnienia. Istnieje jeszcze jeden, bardzo ważny 
aspekt tej problematyki, który odnosi się bezpośrednio 
do kwestii podmiotowości. Otóż należy zdać sobie spra
wę, że czymś innym jest reguła zachowania, czymś innym 
zachowanie, które można ocenić, posługując się tą reguła, 
a jeszcze czymś innym „sposób, w jaki należy «się zacho
wać» - to znaczy sposób, w jaki trzeba się ukonstytuować 
jako podmiot moralny działający stosownie do preskryp- 
tywnych elementów tworzących kodeks" (Up, s. 164). Na 
przykład kodeks preskrypcji seksualnych nakazuje mał
żonkom wierność, istnieje jednak wiele podmiotowych 
sposobów jej realizacji. Zauważmy, że wprawdzie Fo
ucault użył tutaj słowa „moralny", mówiąc o podmiocie, 
ale posługuje się on także określeniem „etyczny", myśląc 
właśnie o tej części zachowań, które dotyczą samego pod
miotu. Mamy więc dwa związane z sobą określenia „mo
ralny" i „etyczny". Moralność wskazuje na kodeks moral
ny i moralność zachowań, etyczność zaś bliższa jest temu, 
co dotyczy samego podmiotu, sposobu, w jaki odnosi się 
do samego siebie, uwzględniając jednocześnie także to, co 
dotyczy moralności. Dla jasności argumentacji będziemy 
się tego rozróżnienia dalej trzymać.
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Znajduje to także potwierdzenie w sposobie myślenia 
samego Foucault, który wyodrębnia jeszcze kilka aspek
tów tej problematyki. Pierwszy dotyczy tego, co określa się 
mianem „substancji etycznej". Czym ona jest? Substancję 
etyczną można nazwać „materiałem, który będzie prze
pracowywany przez moralność"25. Inaczej rzecz ujmując, 
jest to stosunek do siebie podmiotu, który uwzględnia re
guły i wartości, a jeszcze dokładniej, jest to sposób, w jaki 
„jednostka winna uznać taką bądź innĄ część siebie za 
zasadniczą materię swego zachowania moralnego" (Up, 
s. 165). Co to konkretnie oznacza? Trzeba powiedzieć, że 
sposób odnoszenia się do siebie samego różnicuje się hi
storycznie. Przykładowo, zdaniem Foucault, dla Greków 
substancję etyczną tworzyły akty złączone w jedności 
z przyjemnością i pragnieniem, a całość określało słowo 
aphrodisia. Z kolei dla św. Augustyna substancję etyczną 
tworzył pewien typ pragnienia, pożądania. W przypad
ku Kanta najważniejszą częścią nas samych jest intencja, 
motyw, wokół którego formuje się nasza substancja etycz
na. Wreszcie, współcześnie, francuski filozof sugeruje, że 
istotą substancji etycznej są nasze uczucia. Drugim aspek
tem tego stosunku do siebie zapośredniczonego przez 
reguły i wartości jest sposób ujarzmiania (assujet
tissement). Jest to sposób, w jaki jednostki mają uznać na
rzucone im nakazy moralne, albo jest to „sposób, w jaki 
jednostka ustala swój stosunek do reguły i uznaje za obo
wiązek wprowadzić ją w czyn" (Up, s. 165). Może to być 
na przykład jakieś boskie prawo rządzące ludzkim zacho
waniem, które zostaje objawione w tekście; albo prawo 
naturalne, które w każdym przypadku jest takie samo dla 

25 Sformułownie pochodzi z wywiadu z francuskim filozofem, 
zob. M. Foucault: un parcours philosophique, Gallimard, Paris 
1984, s. 322-346; A4. Foucault: un parcours philosophique, w: M. Fo
ucault, Dits et écrits, t. 2..s. 1438.
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wszystkich żyjących istot; inna możliwość to prawo racjo
nalne, jak chciałby Kant, czy wreszcie - estetyczna zasa
da egzystencji, która rozpowszechniona była u Greków. 
Trzeci aspekt uwypukla środki, dzięki którym możemy 
się przekształcać tak, by stać się podmiotami etycznymi. 
Dotyczy on więc możliwych różnic „w formach opra
cowania, w pracy etycznej dokonywanej na sobie, 
której celem jest nie tylko uzgodnienie własnego postę
powania z określoną regułą, ale również przemiana sie
bie w podmiot moralny swego zachowania" (Up, s. 166). 
Powyższy aspekt rozważanej problematyki odnosi się do 
tego, w jaki sposób pracujemy nad naszą substancją etycz
ną, czyli tego, co będziemy robić, by: albo zrozumieć, kim 
jesteśmy, albo opanować nasze pragnienia, lub też jak 
posłużyć się pragnieniem, by zrealizować jakieś cele itd. 
Mamy tu zatem pracę nad samym sobą, której celem jest 
zachowanie moralne. Foucault nazywa ten trzeci aspekt 
praktyką, czy szeroko rozumianym ascetyzmem odnoszą
cym się do bycia sobą.

Wreszcie czwarty aspekt, który określany bywa tele- 
ologią podmiotu ety czn eg o. Dotyczy on tego, ja
kiego rodzaju bytem chcemy się stać, kiedy nasze zacho
wanie jest moralne. Na przykład, czy mamy stać się czyści, 
wolni, czy mamy być panami nas samych itd. Autor Histo
rii seksualności piszę:

[... ] albowiem czyn jest moralny nie tylko sam w sobie i z osob
na, ale również ze względu na pozycję i miejsce, jakie zajmuje 
w całości zachowania - stanowi element i aspekt tego zacho
wania, wyznacza etap w jego trwaniu i ewentualny postęp 
w jego rozwoju. Czyn moralny ma na celu własną doskona
łość, ale oprócz tego zamierza - poprzez nią właśnie - ukon
stytuować takie zachowanie moralne, dzięki któremu dzia
łania jednostki będą nie tylko zawsze zgodne z wartościami 
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i regułami, ale również z pewnym sposobem bycia, charakte
rystycznym dla podmiotu etycznego (Up, s. 166).

Między wymienionymi aspektami istnieją wzajemne 
zależności i jednocześnie pewna niezależność każdego 
z nich. Na przykład, zdaniem autora Nadzorować i karać, 
w świecie starożytnych Greków substancją etyczną była 
aphrodisia, sposobem ujarzmiania - wybór polityczno- 
-estetyczny, formą ascezy - sławna techne, której szczegó
łowym zastosowaniem jest techne ciała w zachowaniach 
erotycznych, wreszcie charakterystyczną cechą teleologii 
podmiotu etycznego było panowanie nad sobą. Tak mniej 
więcej wyglądała sytuacja na etapie rozważań zawartych 
w Użytku z przyjemności, później nastąpiła pewnego ro
dzaju mutacja. Nie ma ona jednak z interesującej nas per
spektywy tak wielkiego znaczenia, by przedstawiać ją 
szczegółowo.

Zatem w bardziej ogólnej perspektywie: z jednej strony 
mamy moralność z kodami i regułami zachowań, z drugiej 
- relację do siebie, która zawiera cztery wymienione wy
żej aspekty. Jeśli z tej perspektywy oceniamy jakieś dzia
łanie, to nie sprowadza się ono wyłącznie do czynu, któ
ry miałby być zgodny, lub też nie, z regułą lub wartością. 
Jest raczej tak, że działanie moralne odnosi się do pewnej 
rzeczywistości oraz reguł, praw, wartości, czyli kodeksu, 
na który się powołuje, a także, co ważne, zakłada pewien 
stosunek jednostki do siebie. Ten stosunek nie oznacza je
dynie jakiejś samoświadomości, lecz jest bardziej złożony. 
Odnosi się do tego, co ogólnie można by nazwać ustano
wieniem siebie jako podmiotu etycznego. Co 
wówczas się robi? Otóż, aby tego dokonać, podmiot dzia
ła na siebie samego, stara się siebie poznać, kontrolować, 
formować, zmieniać, przekształcać, doskonalić itd., krót
ko mówiąc: jest to złożony proces, urozmaicona praktyka 
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oddziaływania na siebie. Foucault podkreśla: „[...] nie 
istnieje żaden pojedynczy moralny czyn, który nie wiąże 
się z całością zachowania moralnego; nie ma zachowania 
moralnego, które nie wymaga od jednostki ustanowienia 
siebie jako podmiotu moralnego; nie ma ustanowienia 
podmiotu moralnego bez «sposobów subiektywizacji» 
oraz bez «ascetyki» i bez «zabiegów wokół siebie», które je 
wspierają" (Up, s. 167).

Przyjmując powyższe rozróżnienia oraz historycz
ną perspektywę właściwą dla podejścia Foucault, można 
przejść do konkretnej pracy badawczej, z której wyłania 
się rodzaj genealogii moralności i zachowań etycznych. 
Oprócz historii kodeksów, która obejmuje analizę różno
rodnych systemów reguł i wartości, mieści się tutaj także 
historia sposobów określających jak jednostki ustanawiały 
siebie jako podmioty etyczne. Jest to zatem historia propo
nowanych modeli, wzorów, które służą do wprowadzenia 
i rozwoju stosunku jednostki do siebie, refleksji nad sobą, 
poznaniu, rozszyfrowywaniu i badaniu siebie, wreszcie 
przekształcaniu dokonującemu się na samym sobie. „To 
właśnie - podkreśla francuski filozof - można by nazwać 
historią «etyki» i «ascetyki», rozumiejąc przez to historię 
form subiektywizagi moralnej i przeznaczonych do jej 
uprawiania zabiegów koło siebie" (Up, s. 168). Jak widzi
my, Foucault, mówiąc o etyce, zwraca szczególną uwagę 
na stosunek do samego siebie i powstałą w oparciu o to 
praktykę wymagającą wysiłku i pracy nad samym sobą. 
Należy dodać, że mieści się tu także warunek samej ety
ki. Tym warunkiem, jak można się łatwo domyśleć, jest 
wolność26. W tym sensie problem etyczny jest problemem 
wolności, ponieważ łączy się z pytaniem: w jaki sposób 

M. Foucault, Ethique du souci de soi comme pratique de la liberté, 
w: tenże, Dits et écrits, t. 2..., s. 1530 i nast.

26
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możemy praktykować wolność?, a bardziej dokładnie 
dotyczy tego, jak wobec moralności, kodeksu moralnego 
i innych ludzi używać własnej wolności? Etyka jest więc 
pojmowana jako świadome, rozumne praktykowanie wol
ności. Jak to ujmie francuski filozof „wolność jest ontolo
gicznym warunkiem etyki. Ale etyka jest przemyślaną for
mą, jaką przybiera wolność" (De, s. 1531).

Etyka troski o siebie

Jedną ze szczególnych postaci stosunku do siebie jest tro
ska o siebie, która zajmuje dużo miejsca w analizach fran
cuskiego filozofa. Trzeba powiedzieć, że troska o siebie to 
temat centralny. Niektórzy uważają nawet, że troska o du
szę to w ogóle jeden z elementów, który ukształtował czło
wieka europejskiego27. Foucault sądzi, że greckie pojęcie 
epimeleia heautou, łac. cura sui, jest fundamentalne nie tylko 
dla filozofów. Jest to bowiem zasada, która stała się regułą 
każdego racjonalnego postępowania, obecną w każdej for
mie aktywnego życia chcącego podporządkować się mo
ralnej racjonalności. „Nakłanianie do zajmowania się sobą 
- podkreśla autor Historii seksualności - nabrało tak wiel
kiego zasięgu, że stało się prawdziwym zjawiskiem kultu
rowym" (Hs, s. 11). Należy dodać, że Foucault zajmował 
się tym zjawiskiem, biorąc za punkt odniesienia jego hi
storię, poczynając od IV wieku przed naszą erą aż do IV-V 
wieku naszej ery. Osobną kwestią, która musi się tutaj nie
uchronnie pojawić, jest oczywiście pytanie o stosunek, jaki 
istnieje między antyczną kulturą bycia sobą w różnych jej 

27 Zob. J. Pa tocka, Platon et l'Europe. Séminaire privé du semestre d'été 
1973, traduit du tchèque par E. Abrams, Ed. Verdier, Paris 1983, 
s. 21.



Troska o siebie - etyka i podmiotowość 83

odmianach - greckiej, helleńskiej, rzymskiej i wczesno
chrześcijańskiej - a współczesną kulturą podmiotowości? 
Banalne wydaje się stwierdzenie, że jest to relacja złożona. 
Wypada jednak powiedzieć, że nie można dokonać pro
stego utożsamienia antycznych i współczesnych zabiegów 
wokół siebie ani też, jak sądzę, całkowicie ich przeciwsta
wić. Trzeba raczej stwierdzić, że niektóre elementy staro
żytnej kultury podmiotowości, w bardziej szczątkowy lub 
całościowy sposób, podlegały transformacjom i w różnej 
formie pojawiały się w czasach nowożytnych, na przykład 
w renesansie czy kulturze XIX i XX wieku. Posiadają one 
znaczenie, jak myślę, także współcześnie. Sądzę, że w trak
cie analizy stanie się to oczywiste. W każdym razie chodzi 
o to, by uchwycić te elementy, gdzie „zjawisko kulturowe 
może ukonstytuować decydujący moment, w którym zo
staje zaangażowany, aż do naszych czasów, sposób bycia 
współczesnego podmiotu" (Hs, s. 11).

Historia troski o siebie, historia samego pojęcia epimele
ia heautou jest długa. Zaczyna się wraz z Sokratesem, choć 
samo pojęcie było już znane przed nim i sięga pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. W historii tej, co oczywiste, za
kres pojęcia poszerzał się, a jego znaczenia podlegały mo
dyfikacjom. Mimo to, Foucault stara się wyodrębnić kilka 
kluczowych elementów. Po pierwsze, w epimeleia heautou 
wyróżnić można element ogólnej postawy, sposobu od
noszenia się do rzeczy, świata, działań i relacji z drugim 
człowiekiem. Zatem jest to postawa wobec siebie samego, 
wobec innych ludzi oraz świata. Po drugie, epimeleia heau
tou, troska o siebie, jest także pewną formą uwagi. Innymi 
słowy, troszczyć się o siebie oznacza odwracać uwagę od 
tego, co zewnętrzne, i kierować ją w stronę siebie same
go. Jest to rodzaj czuwania, skupienia nad tym, co dzie
je się w myślach, to rodzaj ćwiczenia i medytacji jedno
cześnie. Po trzecie, pojęcie to nie wskazuje wyłącznie na 
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ogólną postawę zwrócenia się w kierunku siebie. Ono 
odnosi się także do pewnych działań wykonywanych na 
sobie samym. W działaniach tych bierzemy za siebie od
powiedzialność, modyfikujemy siebie, oczyszczamy się, 
przekształcamy itd.

W przeszłości troska o siebie przyjmowała różne po
stacie. Paradoksalnie jednak, mimo że odegrała niezwykle 
ważną rolę, to obecnie kojarzy się albo z egoizmem, albo 
z surowymi regułami wyrzeczeń lub czymś podobnym. 
Co więcej, jest wiele powodów, które sprawiły, że zapo
mnieliśmy o trosce o siebie. Bez wątpienia jeden z ważnych 
powodów wiąże się z tak zwanym momentem kartezjań- 
skim. Czym on jest i jaką rolę odegrał? Aby to wyjaśnić, 
należy powiedzieć, że Foucault przeciwstawia ducho
wość naukowości. Moment kartezjański odnoszący się do 
naukowości, zdaniem francuskiego myśliciela, związany 
jest z nadaniem nowej jakości starej formule gnothi seau- 
ton, „poznaj samego siebie", który jednocześnie dyskwa
lifikuje epimeleia heautou. Co ważne, w tradycji antycznej 
poznanie samego siebie było częścią troski o siebie, a do
kładniej - zawierało się w niej jako jeden z ważnych jej ele
mentów. Uległo to jednak zmianie. Moment kartezjański, 
który najlepiej widać w Medytacjach Kartezjusza, umiesz
cza u początków aktywności podmiotu oczywistość po
znawczą i reguły, dzięki którym ją osiągamy. Właśnie to 
poznawcze, naukowe podejście określa w całości sposób 
bycia podmiotu. Innymi słowy, dostęp do prawdy o sobie 
samym zostaje w całości określony przez procedury po
znawcze. Z kolei duchowość (spiritualité) to badania, prak
tyki, doświadczenia, za sprawą których podmiot oddzia
łuje na siebie samego. Są to konieczne przekształcenia po 
to, by uzyskać dostęp do prawdy o sobie samym. Widać 
więc wyraźnie, że duchowością jest zespół poszukiwań, 
praktyk i doświadczeń, którymi mogą być na przykład 
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praktyki oczyszczające, czynności ascetyczne, wyrzecze
nia, radykalne zmiany uwagi, zmiany sposobów egzysten
cji itd., a które powstają nie dla wiedzy, lecz dla podmiotu, 
dla sposobu bycia podmiotu. Podmiot ten, by uzyskać do
stęp do prawdy o sobie, musi zapłacić pewną cenę. W tym 
sensie w przypadku duchowości zakłada się, że prawda 
nie jest dana podmiotowi za sprawą prostego aktu po
znania. Postuluje się raczej, że podmiot będzie się mody
fikował, przekształcał, zmieniał, stawał się aż do pewnego 
punktu. Nie sposób nie zauważyć, że przemiana ta łączy 
się z zakwestionowaniem siebie, ponieważ niemożliwy 
jest dostęp do prawdy o sobie bez transformacji podmiotu, 
i właśnie ta transformacja może przybierać rożne formy. 
Na przykład może być to forma pracy nad samym sobą. 
Co charakterystyczne, w historii istniało wiele różnych 
form tak rozumianej duchowości, w której - szczególnie 
w starożytności greckiej, z wyjątkiem Arystotelesa, jak 
uważa Foucault - duchowość nie była oddzielona od po
znania prawdy o sobie samym.

Rzecz jasna istnieją także współczesne przykłady ta
kiego postępowania. Zdaniem autora Historii seksualności 
to Jacques Lacan, idąc drogą wytyczoną przez Freuda, 
starał się ująć kwestię psychoanalizy jako kwestię relacji 
między podmiotem a prawdą. Prawda ta nie jest jednak 
rozumiana jako kartezjański akt poznania, lecz właśnie 
jako kwestia duchowa. Innymi słowy, podmiot ma tu do 
zapłacenia pewną cenę za powiedzenie prawdy. Istnieje 
ponadto kwestia efektu, który wywołuje w podmiocie sam 
fakt powiedzenia czy mówienia prawdy o sobie samym. 
„Powodując wyłonienie się tej kwestii - zauważa Foucault 
- sprawił on że w obrębie samej psychoanalizy wyłoniła 
się najstarsza tradycja owej epimeleia heautou, która jest naj
ogólniejszą formą duchowości" (Hs, s. 31). Na margine
sie zauważmy, że Lacan nie jest jedynym współczesnym 
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przykładem. Wydaje się, że wiele interesujących i zbież
nych wątków można także odnaleźć choćby u Heideggera. 
Jego sposób opisu egzystencji zakłada, że dochodzenie do 
prawdy o sobie jest procesem związanym z przekształce
niami i transformacjami samego siebie.

Wróćmy jednak do zagadnienia troski o siebie. Zdaniem 
Foucault istnieją trzy ważne momenty w długiej historii 
troski o siebie. Pierwszy to moment sokratejsko-platoński 
związany z pojawieniem się w refleksji filozoficznej pojęcia 
epimeleia heautou. Drugi to złoty wiek troski o siebie, któ
ry przypadał na dwa pierwsze wieki naszej ery, i wresz
cie trzeci, z przełomu IV i V wieku, oznaczający przejście 
od ascetyzmu pogańskiego do ascetyzmu chrześcijańskie
go. W tym czasie znaczenie i zakres tego pojęcia zmieniały 
się. W początkowym okresie, który najlepiej ukazuje dia
log Platona Alkibiades, konieczność troszczenia się o siebie 
związana była z wykonywaniem władzy. Ten, kto chciał, 
jak tytułowy Alkibiades, sprawować władzę w państwie- 
-mieście, sprawować władzę nad innymi, rnusiał troszczyć 
się o siebie. Należał on, poza tym, do uprzywilejowanego 
grona ze względu na status społeczny. W tym sensie troska 
o siebie wyłania się w punkcie, w którym zbiega się uprzy
wilejowanie społeczne i polityka. To jednak nie wszystko. 
Troska o siebie wiąże się także z niewystarczalnością wy
kształcenia Alkibiadesa, który nie odebrał tak dobrego wy
kształcenia jak młodzieńcy w Sparcie czy przyszli władcy 
Persji. Zatem troska o siebie wpisuje się nie tylko w kon
tekst projektu politycznego, lecz także w sam środek pew
nego deficytu pedagogicznego. Następną istotną jej cechą 
jest to, że odnosi się ona do pewnego okresu życia. Otóż 
należy troszczyć się o siebie samego, kiedy jest się w tym 
krytycznym wieku, gdy wychodzi się spod wpływu peda
gogów i wchodzi w okres aktywności politycznej. Warto 
zauważyć, że tak interpretowana troska o siebie różni się 
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od jej wykładni przedstawionej w platońskiej Obronie So
kratesa, gdzie Sokrates mówi o trosce o duszę jako najważ
niejszej w życiu człowieka działalności, która - jak można 
domyśleć się z jego słów - nie ogranicza się wyłącznie do 
jednego okresu życia. Podobnie zresztą będzie w przypad
ku filozofów stoickich i epikurejczyków, dla których stanie 
się to obowiązkiem dotyczącym całości życia. W każdym 
razie Foucault świadom tych rzeczy dodaje jeszcze jedną 
cechę: konieczność zajmowania się sobą, która pojawia się 
w momencie, gdy Alkibiades uświadamia sobie swoją nie
wiedzę. Nie wie on, jaki jest cel dobrego rządzenia, i „z tego 
powodu powinien troszczyć się o siebie" (Hs, s. 39).

Rodzi się pytanie: kim jest ten, o którego należy się 
troszczyć? (gr. auto to auto). Foucault uważa, że pytanie to 
nie dotyczy natury ludzkiej, lecz tego, co będzie nazywał 
- gdyż słowa tego nie ma w tekście greckim - „kwestią 
podmiotu" (la question du sujet). Czym jest to bycie sobą? 
Czym jest sobość (soi)? Czym jest podmiotowość? Oto za
sadnicze pytanie ujawniające się w samym środku troski 
o siebie, pytanie, które jest z nią nieodłącznie związane. 
Troszczyć się o siebie oznacza zatem odpowiedzieć na py
tanie: „Kim jestem?". Troska o siebie powinna dotyczyć 
duszy jako podmiotu oraz winna odróżniać się od inne
go typu aktywności - od dietetyki, ekonomii oraz prak
tyk związanych z miłością. Niezwykle ważne jest także to, 
że troska o siebie od samego początku jest czymś, co za
wsze potrzebuje zapośredniczenia, przejścia przez relację 
z kimś innym, a tym kimś jest zwykle mistrz, nauczyciel. 
Te dwa elementy są znaczące. Pozwalają one z troski o sie
bie uczynić całkiem osobną, najważniejszą życiową aktyw
ność, której oddaje się człowiek, oraz wyznaczają doniosłą 
rolę mistrzowi jako pośrednikowi.

Należy przypomnieć, że w praktyce bycia sobą, w tro
sce o siebie rola drugiego człowieka jest niezbędna. Jest to 
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konieczny warunek bycia sobą. Można nawet stwierdzić, 
że po to, by praktyka bycia sobą osiągnęła swój rzeczywi
sty cel, rola drugiego jest nieodzowna. Na czym zatem po
lega rola innego - rola, która jest konieczna w ukonstytu
owaniu się podmiotu przez niego samego? W jaki sposób 
to działanie innego wpisuje się jako niezbędny element 
w troskę o siebie? Rola drugiego jest szczególnie widocz
na w sytuacji, w której znalazł się platoński Alkibiades, 
w ogóle widać ją we wszystkich dialogach sokratejsko- 
-platońskich. Relacja do innego, do mistrza jest nieodzow
na w formowaniu się młodego człowieka. Można mówić 
o kilku typach relacji do drugiego. Pierwszy podkreśla 
rolę drugiego jako przykładu. Jest on wzorem zachowania, 
który jest przekazywany i proponowany młodszym. Ten 
wzór może być przekazywany przez tradycję. Mamy więc 
tutaj herosów, wielkich ludzi, bohaterów, o których mówi 
się w opowieściach, piszę w eposach, do których nawiązu
je w mowach. Drugi typ relacji określić można jako wzór 
kompetencji, to znaczy przekazuje się pewne umiejętno
ści młodszym. Może to być wiedza, zasady, postawy itd. 
Trzeci typ relacji można określić jako sokratejski. Rela
cja ta tworzy się w dialogu, w którym chodzi o wstrząs, 
zdziwienie i odkrycie jednocześnie. Warto zauważyć, że 
we wszystkich tych relacjach mamy do czynienia ze swo
istą grą pamięci i niewiedzy. Podstawowe pytanie dotyczy 
w tym kontekście tego, jak wydobyć młodego człowie
ka z niewiedzy, z ignoranqi? Potrzebuje on przykładów, 
następnie musi nabyć umiejętności, kompetencji oraz 
przyswoić zasady po to, by pozwoliły mu żyć, jak trzeba. 
Wreszcie potrzebuje on wiedzy. W relacji sokratejskiej staje 
się to kwestią centralną. Uświadomienie własnej niewie
dzy, pokazanie jej rozmówcy to główna rola Sokratesa. Na 
tym jednak się nie kończy, ponieważ Sokrates - poprzez 
odpowiednie stawienie pytań - powoli umożliwia wyjść 
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z tego stanu. Istotny dla całego tego procesu jest fakt, że 
ten ruch wyjścia z niewiedzy nie jest możliwy bez drugie
go, bez mistrza. Warto w tym miejscu dodać, że w póź
niejszym okresie helleńskim i rzymskim relacja do innego 
przybiera nieco inną formę. Do pewnego stopnia również 
bazuje ona na niewiedzy, ale istotna jest nie tyle sama nie
wiedza, ile fakt, że jest się źle uformowanym czy raczej 
zdeformowanym przez wychowanie, wykształcenie, złe 
nawyki, przyzwyczajenia itd. Nie będzie tu już chodzić 
o to, by niewiedzę zastąpić wiedzą, lecz zasadniczo o to, 
jak wykorzenić złe nawyki, niepotrzebną wiedzę, niedobre 
przyzwyczajenia, które uniemożliwiają uzyskanie właści
wego kontaktu z samym sobą. W tym nowym kontekście 
rola drugiego, mistrza, to rola kogoś, kto działa, reformu
jąc, poprawiając podmiot i przez to umożliwiając właści
we jego uformowanie.

Wspominałem już, że troska o siebie połączona jest 
z poznaniem siebie. Jest to jeden z konstytutywnych ele
mentów dla platonizmu i „jeden z istotnych epizodów 
w historii sposobów dotyczących bycia sobą (technologies 
du soi) w tej długiej historii troski o siebie, która zaważyła 
na całej cywilizacji greckiej, helleńskiej i rzymskiej" (Hs, 
s. 66). Jednak w przeciwieństwie do większości współ
czesnych podejść, które główny nacisk, z niektórymi tyl
ko wyjątkami, kładą na poznanie, na gnothi seauton, mar
ginalizując tym samym troskę o siebie, mamy u Platona 
do czynienia z wzajemnością, ze swoistym dynamicznym 
splotem epimeleia heautou i gnothi seauton. Podobny splot 
występuje również w późniejszym okresie.

Z powyższych rozważań wyciągnąć można kilka 
wniosków. Otóż u początków troska o siebie pojawia 
się, po pierwsze, w relacji do działania politycznego. 
W Alkibiadesie Platona troska o siebie jest imperatywem, 
skierowanym do tych, którzy chcą rządzić innymi, jako 
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odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób można rządzić?". 
W tym przypadku troska o siebie jest przywilejem rzą
dzących. Po drugie, troska o siebie odnosi się do kwestii 
pedagogiki, a dokładniej rzecz ujmując do niewystarczal- 
ności tejże pedagogiki. Trzeba troszczyć się o siebie, po
nieważ wychowanie, kształcenie w Atenach jest niewy
starczające i nie może zapewnić tego, do czego się dąży. 
Troska ta ma obejmować szczególnie wiek dorosłości, 
moment po wyjściu z okresu adolescencji. Trzecim ele
mentem charakterystycznym, na który zwraca uwagę 
Foucault u Platona, jest relacja do erotyki, szczególnie 
erotyki chłopców. Ten związek troski o siebie z erotyką 
jest bardzo wyraźny, ale, co podkreśla francuski myśli
ciel, stopniowo zaczyna zanikać w kulturze bycia sobą 
w następnych epokach.

Drugi okres troski o siebie, zwany przez Foucault „zło
tym wiekiem troski o siebie", przynosi zmiany. Na czym 
one polegają? Przede wszystkim troska o siebie staje się 
zasadą ogólną i bezwarunkową, to znaczy nakazem, który 
dotyczy wszystkich, w każdym czasie oraz bez względu 
na status społeczny. Co więcej, troska o siebie nie odnosi 
się już do szczególnej określonej aktywności, która - jak 
w przypadku Alkibiadesa - polegałaby na rządzeniu in
nymi, a zatem nie posiada ostatecznego celu, którym jest 
państwo-miasto. Trzeba raczej powiedzieć, że obecnie tro
ska o samego siebie odnosi się do siebie samego jako celu. 
Jak to określi Foucault, jest to rodzaj „samo-finalizacji" 
(Hs, s. 81). Wreszcie, w porównaniu z wcześniejszym 
okresem wezwanie do poznania siebie zmniejsza się, 
zostaje zintegrowane w obrębie szerszej całości obejmu
jącej szereg różnego rodzaju praktyk. Co ciekawe, kie
dy analizuje się proces generalizacji, to dostrzec można 
dwa jego aspekty. Po pierwsze, generalizacja zachodzi 
w obrębie życia jednostki, troska o życie rozszerza się na 
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całość życia jednostki, a po drugie, generalizacja obejmu
je wszystkie jednostki. W porządku indywidualnym tro
ska o siebie staje się sztuką życia, sławną techne tou biou, 
sztuką egzystencji. Jako taka obejmuje całość życia. Wi
dać wyraźnie, że w przeciwieństwie do Platona w okresie 
hellenistycznym i rzymskim troska o siebie nie łączy się 
z kryzysem pedagogicznym obecnym między adolescen- 
cją a wiekiem dorosłym, troska jest obowiązkiem, który 
powinien trwać przez całe życie człowieka, na co zwraca 
uwagę francuski filozof - widać to wyraźnie w analizie 
tekstów Epikura, Epikteta czy Seneki. Warto dodać, że to 
rozszerzenie posiada szereg konsekwencji, między inny
mi tę, że troska o siebie staje się aktywnością dorosłego 
człowieka, której funkcja krytyczna zwiększa się. Istotne 
jest także to, że praktyki wokół bycia sobą zaczynają od
grywać rolę poprawiającą, korygującą, a nie tylko forma- 
tywną, kształtującą. Krótko mówiąc, praktyka skupiająca 
się na byciu sobą staje się coraz bardziej aktywnością kry
tyczną w stosunku do samego siebie, w stosunku do świa
ta kultury, w której się żyje, oraz w stosunku do innych 
ludzi. Foucault podkreśla to zdecydowanie, pisząc: „tego 
aspektu kształtującego nie można absolutnie oddzielić od 
aspektu korygującego, który [...] staje się coraz ważniej
szy. Praktyka bycia sobą nie nakłada się już zwyczajnie 
na tło niewiedzy, jak w przypadku Alkibiadesa. Praktyka 
ta nakłada się na tło, które tworzą błędy, złe nawyki, po
wstałe i utrwalone deformacje i zależności, które należy 
wytrzebić. Poprawienie - uwalnianie się bardziej niż for
mowanie - wiedza: w takim kierunku będzie się rozwijać 
praktyka bycia sobą" (Hs, s. 91). W konsekwencji troska 
o siebie zaczyna coraz bardziej odwracać się od systemu 
wartości przekazywanego i nakładanego przez rodziny, 
a łączy się z krytyką wychowania oraz krytyką mistrzów. 
Bardzo charakterystyczną cechą, która w związku z tym 
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się pojawia, jest pojęciowe podobieństwo między etyką, 
czy filozofią w ogóle, a medycyną. Widać to wyraźnie 
w przypadku epikureizmu, a jeszcze wyraźniej w przy
padku stoicyzmu. Tutaj praktyki związane z byciem sobą 
przyrównywane są często do czynności medycznych 
(gr. therapeuein).

Mamy zatem do czynienia z rozszerzeniem zakresu 
zastosowania zasady troski o siebie - troska o siebie zdaje 
się uniwersalną zasadą zaadresowaną do wszystkich. Ro
dzi się pytanie: czy można wobec tego stwierdzić, że tro
ska o siebie tworzy teraz coś w rodzaju etycznego uniwer
salnego prawa? Otóż francuski filozof na tak postawione 
pytanie stanowczo i jednoznacznie opowiada „nie". Dla
czego? Ponieważ nie należy patrzyć na to zjawisko z póź
niejszej perspektywy, perspektywy, która, jego zdaniem, 
szczególnie rozwinęła się w średniowieczu, a która po
legała na stopniowym poddawaniu się jurysdykgi za
chodniej kultury. Na czym polegała owa jurysdykcja? Ju
rysdykcja spowodowała, że przyjmujemy prawo, postać 
prawa, „jako ogólną zasadę wszelkiej reguły w porządku 
praktyki ludzkiej" (Hs, s. 109). Zamiar Foucault jest zu
pełnie inny. Polega on na tym, by pokazać, że prawo samo 
stanowi część, epizod, częściową i przechodnią postać 
pewnej bardziej ogólnej historii, historii „technik i tech
nologii praktyk podmiotu w stosunku do niego samego". 
„Prawo - twierdzi stanowczo autor Historii szaleństwa - 
jest jedynie jednym z aspektów tej długiej historii, w trak
cie której ukonstytuował się podmiot zachodni, taki, z ja
kim mamy do czynienia obecnie" (Hs, s. 109). Jak wobec 
tego można rozumieć uniwersalizację, o której mówimy 
w przypadku troski o siebie? Wydaje się, że tak w epiku- 
reizmie i stoicyzmie, jak i w przypadku chrześcijaństwa, 
a więc w trzecim okresie rozwoju troski o siebie, gdzie we
zwanie do zajmowania się sobą zostaje wyartykułowane 
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wokół problematyki Objawienia, wiary, Tekstu, łaski, itd., 
jedna rzecz pozostaje wspólna: uniwersalność wezwania 
rozumiana jako wezwanie dla wszystkich bez względu na 
status społeczny, narodowość, zamożność oraz, jeśli moż
na tak powiedzieć, rzadkość zbawienia. Te dwa aspekty 
są niezwykle ważne. Francuski myśliciel uważa, że „re
lacja do siebie, praca własna nad sobą, odkrycie siebie 
przez siebie były na Zachodzie postrzegane i rozwijały się 
jako droga, jedyna możliwa droga, która prowadziła od 
uniwersalności wezwania, które może być faktycznie zro
zumiałe tylko przez niektórych, do rzadkości zbawienia, 
z którego nikt wszakże nie zostaje pierwotnie wykluczo
ny" (Hs, s. 116).

Foucault starał się zatem wyodrębnić najbardziej cha
rakterystyczne cechy związane z praktyką wokół bycia 
sobą w okresie starożytności, które mogły następnie prze
trwać i pojawić się w XVI, XIX czy XX wieku. Bez wąt
pienia jedną z nich jest zintegrowanie, złączenie praktyki 
troski o siebie z ogólną formą sztuki życia, wspomnia
ną techne tou biou. To złączenie sprawiło, że troska o sie
bie nie pojawia się już jako rodzaj warunku wstępnego 
dla tego, co nastąpi później, co następnie stanie się sztu
ką życia. Przeciwnie, troska o siebie, praktyki związane 
z byciem sobą są tego rodzaju wymogiem, niemalże obo
wiązkiem, który powinien być wykonywany przez całe 
życie. Z tym ma się łączyć funkcja bardziej krytyczna niż 
formatywna, kształtująca. Jak widzieliśmy, zasada tro
ski o siebie tworzy się, przynajmniej w okresie rzymsko- 
-hellenistycznym, jako zasada bezwarunkowa, czyli jako 
reguła, którą stosować można do wszystkich, która może 
być praktykowana przez wszystkich bez względu na sta
tus społeczny, możliwości materialne czy wykonywany 
zawód. Foucault piszę: „relacja do siebie jawi się odtąd 
jako cel praktyk odnoszących się do bycia sobą. Ten cel 
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jest ostatecznym celem życia, ale jednocześnie rzad
ką formą egzystencji. Choć ostatecznym celem każdego 
człowieka, to rzadką formą egzystencji zarezerwowaną 
dla niewielu" (Hs, s. 123).



Bycie podmiotem
W MORALNEJ PRZESTRZENI -

ETYKA AUTENTYCZNOŚCI

Wstęp

Etyka autentyczności, jak ją określa kanadyjski filozof 
Charles Taylor, jest jednym z interesujących stanowisk we 
współczesnej filozofii moralności. Wpisuje się ona w waż
ne dla współczesności debaty. Gdyby spróbować wyzna
czyć linie podziału oraz kontrowersyjne kwestie, wokół 
których ogniskuje się wymiana argumentów, to z całą 
pewnością można by odnaleźć znaczącą ich liczbę. Na 
potrzeby tego rozdziału muszę jednak dokonać arbitral
nego wyboru i, by nakreślić główne rysy etyki autentycz
ności, spróbuję wyodrębnić dwie linie podziału czy też 
dwa punkty orientacyjne. Jednym z nich jest spór, nazwij- 
my go z braku lepszego słowa, „zewnętrzny". Nazywam 
go zewnętrznym, ponieważ dotyczy innych niż związane 
z etyką autentyczności stanowisk w obrębie współcze
snych filozofii moralności. W tym sensie Taylor występuje 
przeciwko tym współczesnym filozofom moralności, któ
rzy z jednej strony odwołują się do tradycji kantowskiej, 
z drugiej do tradycji utylitarystycznej. W dalszej części 
argumentacji postaram się pokazać powody, które leżą
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u podstaw tej krytyki. Jednak istnieje także spór, który na
zywam tutaj „wewnętrznym". Dotyczy on samego ideału 
autentyczności rozumianego jako ideał moralny. W tym 
sensie można mówić o wypaczonym lub niewypaczonym 
ideale autentyczności, za którym stoją różnego rodzaju 
przekonania i działania. Gdyby do wprowadzonego po
wyżej rozróżnienia odnieść poglądy Taylora, to stanowi
sko kanadyjskiego myśliciela okaże się próbą obrony ide
ału autentyczności i krytyką jego opacznego rozumienia. 
Krótko mówiąc, zarówno niektórzy współcześni filozofo
wie moralności, jak i zwolennicy wypaczonego ideału au
tentyczności stanowią negatywny punkt odniesienia. Na 
tak zarysowanym tle spróbuję przedstawić analizę etyki 
autentyczności z jej zasadniczymi składowymi. Przyzna
ję, że mam świadomość pewnego uproszczenia, a tym sa
mym i pominięcia wielu zasadniczych wątków, niemniej 
jednak na potrzeby tego tekstu, jego przejrzystości, przyj
muję powyżej przedstawione linie podziału. Pozwolą one 
na wyraźniejsze zarysowania istotnych dla etyki auten
tyczności elementów.

Tożsamość i dobro

Jak wiadomo, jednym z kluczowych pojęć w filozofii Tay
lora jest pojęcie tożsamości. Analizie historycznej gene
zy współczesnej tożsamości poświęcone jest jego monu
mentalne dzieło Źródła podmiotowości16, do wyników tam 

“ Ch. Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, 
Harvard University Press, Cambrigde (Massachusetts) 1989; wyd. 
polskie: Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. 
M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, 
A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer, PWN, Warszawa 
2001 [dalej cyt. jako: Z].
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wypracowanych sięga on także w późniejszych swoich 
tekstach29. Co charakterystyczne i godne podkreślenia, po
jęcie to pojawia się w pewnym z jego znaczeń i w specjal
nym kontekście. Jakie to znaczenie i kontekst? Otóż nie 
wyłania się ono w relacji do analizy doświadczenia cza
su, mimo że to doświadczenie jest oczywiście cały czas 
w tle obecne, i nie dotyczy na przykład takich kwestii, jak 
trwanie Ja pomimo zmian i upływu czasu, lecz związane 
jest przede wszystkim z pytaniem: kim jest człowiek? Czy 
bardziej precyzyjnie: kim jestem?, kim jesteśmy? (por. Z, 
s. 54). Inaczej rzecz ujmując, można powiedzieć, że pyta
nie o tożsamość oznacza tutaj całość rozumienia tego, kim 
jest człowiek, kim jesteśmy, a więc odnosi się do rozumie
nia naszej we wnętrzności, wolności, indywidualności, by
cia zakorzenionymi w danej przestrzeni i czasie historycz
nym, w języku czy w kulturze.

” Zob. Ch. Taylor, A Secular Age, The Belknap Press of Harvard Uni- 
versity Press, Cambridge (Massachusetts), London 2007; tenże, 
Dilemmas and Connections, The Belknap Press of Harvard University 
Press, Cambridge (Massachusetts), London 2011.

Jak wiadomo, podejście kanadyjskiego filozofa do pro
blematyki tożsamości jest natury historycznej. Taylor pra
gnie określić, czym jest współczesna tożsamość, opisując 
jej genezę. Skupia się na trzech jej aspektach. Pierwszym 
z nich jest współczesna wewnętrzność, czyli poczucie nas 
samych (selves) jako bytów o wewnętrznej głębi. W żmud
nej historycznej analizie autor Etyki autentyczności poka
zuje, jak kształtowało się pojęcie we wnętrzności, przecho
dząc między innymi od Platona, św. Augustyna, przez 
Michela de Montaigne'a, po Kartezjusza, Locke'a. Drugi 
aspekt tej problematyki związany jest z afirmacją zwykłe
go życia. Analiza życia, dobrego życia umieszczona zosta
je w ramach codzienności. To właśnie tam, w obrębie ży
cia oddanego pracy, relacjom z bliskimi, zaangażowaniu
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społecznemu, politycznemu i tym podobnym czynno
ściom, poszukuje się odpowiedzi na pytanie: czym jest 
dobre życie? Kryje się tu przekonanie mówiące, że to nie 
w obrębie jakichś wyróżnionych sposobów życia - na 
przykład vita contemplativa wyższej formie działania czło
wieka dostępnej nielicznym, o której mówił Arystoteles - 
odnaleźć można sens dobrego życia, lecz właśnie w tym, 
co jest treścią życia zwykłego. Trzeci aspekt, o którym 
w sposób szczegółowy powiem później, łączy się z ekspre
sy wistycznym pojęciem natury jako wewnętrznym moral
nym źródłem.

Po tych uwagach sformułować można centralną tezę, 
która mówi, że między byciem podmiotem, byciem sobą 
(the self) a moralnością istnieją wielorakie związki lub, 
ujmując całą rzecz krótko i bardziej precyzyjnie, istnieje 
bezpośredni związek między tożsamością a dobrem. Za
tem to kim jestem, jaka jest moja tożsamość określa się ze 
względu na sprawy, które mają dla mnie znacznie, poru
szają mnie. Innymi słowy, moje reakcje moralne pokazu
jące co jest dla mnie ważne, co uznaję za dobro, ujawniają 
żądania dotyczące natury ludzkiej. Można powiedzieć, że 
reakcja moralna jest potwierdzeniem ontologii człowieka, 
reakcja „ujawnia", kim człowiek jest. Teza Taylora stano
wi tezę polemiczną. Tłem tej polemiki są poglądy współ
czesnych filozofów. Tak się składa, że we współczesnej fi
lozofii moralności większy nacisk, przynajmniej u części 
autorów, kładzie się na to, jak powinno się słusznie po
stępować, niż na to, co to znaczy, być dobrym. Usiłuje się 
raczej zdefiniować treść obowiązku niż określić naturę 
dobrego życia, a co za tym idzie nie ma tu jakby wystar
czająco dużo miejsca na centralne dla etyki pojęcie dobra 
jako przedmiotu miłości lub przywiązania. Kanadyjski 
filozof uważa, że u współczesnych filozofów moralności, 
przynajmniej tych, którzy wywodzą się od utylitaryzmu
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i Kanta30, istnieje tendenga, by negować mocne jakościowe 
rozróżnienia. Innymi słowy, myśli się o dobru i złu albo 
w kategoriach kalkulagi zysków i strat, albo w formie obo
wiązku. Na przykład teorie działania z obowiązku, można 
tu umieścić koncepcję Johna Rawlsa, uznają proceduralną 
koncepcję etyki.

Zob. Ch. Taylor, The Diversity of Goods, w: tenże, Philosophy and 
the Human Sciences. Philosophical Papers-2, Cambridge University 
Press, London, New York 1985, s. 231 i nast.

Co znaczy tutaj słowo „proceduralna" w odniesieniu 
do etyki? Przede wszystkim jest ono używane w opozy
cji do określenia „substancjalna" (por. Z, s. 168). Pojęcia 
te stosuje się w etyce analogicznie do ich użycia w odnie
sieniu do rozumu. W przypadku słowa „substancjalny", 
o racjonalności mówimy, że stanowi tutaj to, czy ktoś dzia
ła, myśli i czuje właściwie. Na przykład koncepcja Platona 
należy do tej kategorii. Zgodnie z tą koncepcją nie można 
być racjonalnym i utrzymywać przykładowo, że najlep
sze życie polega na zaspokajaniu zmysłowych pragnień. 
W koncepgi zwanej proceduralną rzeczy mają się inaczej. 
W tym wypadku racjonalność osoby, jej myślenie i dzia
łanie, oceniane są ze względu na sposób, w jaki ta osoba 
myśli, nie zaś ze względu na substancjalną poprawność 
wyniku. Właściwe myślenie określone jest tutaj procedu
ralnie. Paradygmatycznym wzorcem tego postępowania 
jest Kartezjusz wraz z jego modelem jasnej i wyraźnej my
śli. Tak więc na przykład w starożytności rozum praktycz
ny pojmowany był substancjalnie, racjonalność kojarzono 
ze zbiorem właściwych poglądów; ale jak mówi Taylor: 
„gdy przestaniemy przywiązywać wagę do koncepcji czy 
wizji dobra i będziemy uznawali je za nieistotne dla namy
słu moralnego, wówczas nasza koncepcja praktycznego 
rozumu stanie się koncepcją proceduralną. Doskonałość 

34)
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rozumowania praktycznego zdefiniowana jest w katego
riach pewnego stylu, metody lub procedury myślenia" 
(Z, s. 169). Dla utylitarystów racjonalność związana będzie 
z kalkulacją konsekwencji, dla kantystów z kolei będzie to 
procedura uniwersalizacji.

Dodajmy, że na wyłonienie się czysto proceduralnych 
koncepcji moralności wpływ miało wiele czynników, z po
śród których z pewnością z jednej strony silny wpływ wy
warła nowożytna epistemologia, z niej bowiem wyrosły 
teorie kwestionujące dotychczasowe poglądy metafizycz
ne i teologiczne. Z drugiej strony istotną rolę odegrała no
wożytna koncepcja wolności. Taylor przyznaję wolności 
decydujące znaczenie: „[...] nowożytna koncepcja wol
ności - podkreśla - jest najważniejszym motywem, który 
w świecie nowoczesnym spowodował powszechne odej
ście od uzasadnień substanqalnych na rzecz procedural
nych" (Z, s. 170). Istotnie, wolność zaczęto pojmować nie 
w oparciu o umieszczenie się w naturalnej hierarchii by
tów, lecz między innymi jako zdolność decydowania o sa
mym sobie. W tym sensie Jeremy Bentham mówił, że nikt 
nie ma prawa decydować i dyktować ludziom tego, co jest 
dla nich dobre, z kolei Kant z przyjętej od Jeana Jacqu- 
es'a Rousseau idei autonomii uczynił podstawę swojej filo
zofii moralnej. Sposób pojmowania wolności wywarł także 
istotny wpływ na tworzenie się nowożytnych teorii umo
wy społecznej. Uwzględniając powyżej przedstawione 
i inne elementy, widać, jak wyłania się nurt współczesnej 
filozofii moralności, w którym usiłuje się wykluczyć moc
ne jakościowe rozróżnienia tego, co dobre-złe, i tego, co 
lepsze-gorsze, i proponuje, by zająć się jedynie ustaleniem 
zasad działania. Krótko mówiąc, nie skupia się już na tym, 
co dobre, lecz pierwszeństwo uzyskuje to, co słuszne.

Kiedy jednak bliżej przyjrzeć się motywom, jakie spo
czywają u podstaw teorii proceduralnych, dojść można 
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do zdumiewających wniosków. Taylor, przeprowadzając 
genealogie takich teorii, stara się odkryć i wyartykułować 
ukryte i milcząco przyjmowane założenia, które tworzą 
zestaw mocnych jakościowych rozróżnień. Innymi słowy, 
odkrywa on, że motywami takich teorii są silne ideały mo
ralne, takie jak: wolność, równość, uniwersalizm czy altru
izm. Weźmy jako przykład jedną ze współczesnych teorii 
wywodzących się od Kanta, teorię Rawlsa przedstawioną 
w jego wielkim dziele Teoria sprawiedliwości. W dziele tym, 
powtórzmy raz jeszcze, podkreśla się pierwszeństwo tego, 
co słuszne, przed tym, co dobre. Jak wiadomo, Rawls, 
proponuje koncepcję sprawiedliwości, a sławne zasady 
sprawiedliwości wywodzi z, tak zwanej, wąskiej teorii do
bra. Sam przyznaję jednak, że akceptujemy je jako zasady 
sprawiedliwości, ponieważ są one zgodne z naszymi intu
icjami. Zatem gdybyśmy wyartykułowali to, co spoczywa 
u podstaw tych intuicji, uzyskalibyśmy „szeroką" teorię 
dobra. Okazuje się więc, że do stworzenia teorii sprawie
dliwości potrzebujemy teorii dobra. Jakie z tego wypły
wają ogólne wnioski? Taylor piszę: „jeśli używamy słowa 
«dobro» [...], gdzie oznacza ono coś, co pewne jakościowe 
rozróżnienia charakteryzuje jako coś wyższego, wówczas 
moglibyśmy powiedzieć, że [...] w pewnym sensie to, co 
dobre, jest ważniejsze od tego, co słuszne. Nie dlatego, że 
stanowi bardziej podstawową rację w zdefiniowanym wy
żej sensie, lecz dlatego, że dobro jest tym, co - wyartyku
łowane - nadaje sens zasadom, które określają to, co słusz
ne" (Z, s. 176).

Kanadyjski filozof jest więc zdania, że jakościowe 
rozróżnienia nie dadzą się wyeliminować z naszego życia 
i myślenia o moralności; mało tego, tworzą one niezbędne 
ramy, w obrębie których toczy się życie ludzkie. Te ramy 
są czymś nieuniknionym, ponieważ pozwalają nadać sens 
naszemu życiu. Bez nich byłoby ono płaskie. Co jednak 
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nadaje pełnię życiu? Otóż w obrębie takich ram istnieją 
jakościowe rozróżnienia, w ich obrębie myślenie, czucie, 
działanie czy wydawanie sądów oznacza takie funkcjono
wanie, że pewne sposoby życia odczuwane są jako niepo
równywalnie wyższe od innych. Ma to bezpośredni zwią
zek z „silnym wartościowaniem", czyli faktem, że pewne 
cele lub dobra, pozostając niezależne od naszych pra
gnień, skłonności i wyborów, stanowią wzory, dzięki któ
rym nasze pragnienia i wybory są oceniane. Autor Źródeł 
podmiotowości twierdzi, że bez takich ram nie jest faktycz
nie możliwe działanie. Uwypukla się tutaj ideę mówiącą 
że horyzonty, w których żyjemy i które usensowniają na
sze życie, muszą zawierać mocne jakościowe rozróżnie
nia. Zycie w takich horyzontach jest cechą konstytutywną 
człowieka, więcej, wyjście poza te ramy prowadzić może 
do uszkodzenia ludzkiej osobowości. Innymi słowy, zwią
zek między byciem człowiekiem a dobrem jest bezpośred
ni. Nie chodzi tu jednak o jakieś jedno, jedyne i nadrzędne 
dobro, które, jak idea Platona, byłoby dla wszystkich. Cho
dzi raczej o taką przestrzeń, o takie ramy, w obrębie któ
rych występuje wielość dóbr charakterystyczna dla współ
czesnych pluralistycznych społeczeństw31.

31 Zob. tamże, s. 244-245. W A Secular Age Taylor podaję argumenty 
przeciwko ujęciu za pomocą jakiegoś jednego kodu bogactwa i róż
norodności życia etycznego. Jeden z tych argumentów, wzięty od 
Arystotelesa, mówi, że sytuacje i zdarzenia są tak różnorodne, że 
nie można ich określić, posługując się golowym zestawem formuł. 
Drugi, także wywodzący się od Arystotelesa, mówi o wielości dóbr. 
Istnieje więcej niż jedno dobro. Dobra te mogą także w pewnych 
okolicznościach być w konflikcie ze sobą, jak na przykład spra- 
wiedliwość-miłosierdzie, wolność-równość. Zdaniem Taylora ten 
fakt wielości nie został należycie rozpoznany przez Kanta i Bentha- 
ma oraz tych, którzy usiłują wywieść moralność od jednej zasady- 
-źródła (single source-principle), zob. Ch. Taylor, A Secular Age..·, 
s. 704-705. Ciekawym nawiązaniem do tej dyskusji jest tekst Taylora 
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Wokół ideału autentyczności

W tym punkcie, jak sądzę, można przejść do omawiania 
sporu dotyczącego ideału autentyczności. Taylor krytyku
je wypaczoną jego formę, która współcześnie ujawnia się 
w kilku postaciach związanych z takimi między innymi 
zjawiskami, jak: słaby relatywizm moralny, subiektywizm 
utożsamiany niekiedy z atomizacją, narcyzm właściwy 
części współczesnej kultury, egoizm czy wreszcie afirma- 
cja samego wyboru (tzw. radical cltoice). Rozważania temu 
poświęcone rozpocznijmy od przyglądnięcia się opisowi 
„bolączek współczesności"32. Faktycznie mówi się o trzech 
bolączkach: indywidualizmie, panoszeniu się rozumu in
strumentalnego oraz niebezpieczeństwie utraty wolności, 
niemniej najwięcej miejsca zajmuje analiza pierwszego 
z wymienionych zjawisk. Nie jest to bezpodstawne. Indy
widualizm stanowi źródło niepokoju. Jest w nim jednak coś 
dwuznacznego, a nawet paradoksalnego. Z jednej strony 
wielu ludzi ceni sobie indywidualizm i uznaje go za wiel
kie osiągnięcie. Oznacza to, że ludzie uświadamiają sobie 
wartość, jaką stanowi możliwość wybierania własnego ży
cia, decydowania o własnych przekonaniach i kształtowa
nia możliwości wybierania postępowania w taki sposób, 

Iris Murdoch and Moral Philosophy zamieszczony w: tenże, Dilemmas 
and Connections..., s. 3-23. W tekście tym kanadyjski filozof w na
wiązaniu do poglądów Iris Murdoch przestawia swoje rozumienie 
etyki, przywołując jednocześnie argumenty przeciwko wąskiemu 
rozumieniu moralności.

32 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Wydawnic
two Znak, Kraków; Fundaq’a im. S. Batorego, Warszawa 1996 [dalej 
cyt. jako: Ej. Pierwotnie dzieło to ukazało się w Kanadzie pod tytu
łem Malaise of Modernity, następnie jako Ethics of Authenticity, Ha
rvard University Press, Cambidge (Massachusetts), London 1991.
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który był nie do przyjęcia w czasach wcześniejszych, na 
przykład w czasach naszych dziadków. Słowem, nie od
czuwamy już krępujących nas hierarchii lub sposobów ży
cia. „Nowoczesna wolność - piszę Taylor - odniosła zwy
cięstwo, ponieważ wykroczyliśmy poza dawne horyzonty 
moralne" (E, s. 10). Z drugiej strony hierarchie te, mimo 
że nas ograniczały, pełniły także funkcję nadawania sensu 
naszemu światu. Ich zdyskredytowanie, ich „odczarowa
nie" wywołało zatem podwójny efekt: uwolniło jednostki, 
ale jednocześnie stworzyło pustkę i spowodowało utratę 
szerszych horyzontów działania.

Co godne podkreślenia to fakt, że znaczna liczba au
torów od bardzo dawna zwracała uwagę na tę sytuację: 
w XIX wieku Alexis de Tocqueville mówił o „małych i po
spolitych wzruszeniach", które stały się celem ludzkich dą
żeń, Kierkegaard wspominał o „braku pasji", z kolei Nie
tzsche, najbardziej krytyczny, wytykał ludziom „żałosną 
wygodę" i „nihilizm". Ta utrata celu łączyła się z zawęże
niem horyzontów, czego wynikiem było skupienie się na 
własnym indywidualnym życiu. Współcześnie zjawisko 
to przybrało wiele różnych postaci. Jego krytycy akcen
towali skutki „społeczeństwa permisywnego", wyczyny 
„pokolenia egoistów", wybuch „narcyzmu", wszystkie te 
zjawiska łączą się ze spłaszczeniem i zawężeniem ludzkie
go życia. Nietrudno się domyśleć, że posiadają one swój 
aspekt moralny. Wiąże się to z pewną rozpowszechnioną 
postawą. Czym ona jest? Najogólniej rzecz ujmując, cha
rakteryzuje ją przekonanie mówiące, że nie należy kwe
stionować wartości innych. Innymi słowy, ludzie mają 
poglądy na różne rzeczy, są one odmienne, to ich sprawa, 
ich wybór i trzeba to respektować. „Relatywizm ten - co 
podkreśla kanadyjski filozof - jest dzieckiem pewnej for
my indywidualizmu, której zasada jest mniej więcej taka: 
każdy ma prawo wieść życie zgodnie z własnym stylem, 
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ugruntowanym w wewnętrznym poczuciu, że coś jest na
prawdę ważne lub wartościowe. Ludzie mają być wierni 
samym sobie i dążyć do samorealizaqi" (E, s. 18). Na czym 
jednak to samospełnienie ma polegać? Na to pytanie każ
dy musi odpowiedzieć sobie sam! To zjawisko „indywidu
alizmu samorealizacji" oznacza skupienie się na samym 
sobie, a zatem oderwanie się od szerszego kontekstu i pro
blemów społecznych, politycznych, religijnych, czyli wy
kraczających poza jednostkę. Taki relatywizm jest czymś 
szkodliwym, zaś kultura samorealizacji doprowadziła do 
tego, że ludzie stracili z oczu cele, problemy, które wykra
czają poza ich jednostkowy punkt widzenia. Jednak pomi
mo faktu, że wymieniona kultura posiada wiele cech ne
gatywnych i niepokojących, to zdaniem Taylora „powstała 
ona dzięki sile ideału moralnego. Za samorealizacją kryje 
się bowiem moralny ideał wierności samemu sobie w cha
rakterystycznie nowoczesnym rozumieniu tego terminu" 
(E, s. 20). Ten nowoczesny ideał nosi miano autentyczno
ści. Rodzi się więc pytanie: co oznacza tutaj ideał moralny? 
Chodzi o „pewne wyobrażenie jakiegoś lepszego życia czy 
wyższego rodzaju życia, gdzie «lepszy» i «wyższy» nie są 
zdefiniowane w kategoriach naszych aktualnych pragnień 
czy potrzeb, lecz wskazują na pewien wzór - to, czego po
winniśmy pragnąć" (E, s. 20).

Na czym, zapytajmy, polega argumentacja Taylora i co 
jest jej celem? Wydaje się, że chce on dokonać ważnego 
z jego punktu widzenia rozróżnienia. Z jednej strony bio
rąc pod uwagę poglądy krytyków współczesnej kultury, 
Taylor podziela część ich argumentacji. Autorzy, tacy jak: 
Allan Bloom, Christopher Lasch czy Daniel Bell, wnikli
wie opisali bowiem negatywne skutki współczesnej kul
tury, pokazując jej „narcyzm" i „egoizm", jej płytkość i ja- 
łowość. Z drugiej strony kanadyjski myśliciel uważa, że 
opisy te, choć odnoszą się do bardzo wielu współczesnych 
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ludzi i stylu życia, jaki oni prowadzą, nie mogą być utoż
samiane z całością tej kultury. Krótko mówiąc, błędem by
łoby uznanie ich za kluczowe w ocenie współczesnej kul
tury, w ocenie jej moralnego ideału. Trzeba więc rozważyć 
to, w czym tkwi siła moralna na przykład rozpowszech
nionego współcześnie pojęcia samorealizacji. Nie można 
go po prostu uznać za rodzaj egoizmu, słabości moralnej 
czy folgowania własnym skłonnościom. Chodzi o to, by 
uwzględnić, jak powie Taylor, „moc moralną ideału auten
tyczności" (E, s. 21). Nie można zatem mylić ideału moral
nego z jego współczesnymi przejawami. Bycie autentycz
nym nie jest synonimem słabego relatywizmu etycznego. 
Nie można, jak czyni to wielu współczesnych krytyków, 
brać parodii ideału za sam ideał. Ten ideał trzeba potrak
tować serio. Żeby to jednak zrobić, należy najpierw usta
lić, skąd bierze się etyka autentyczności, jakie są jej źródła, 
gdzie spoczywa i z czego wywodzi się ów ideał moralny.

Przypomnijmy, że choć początki etyki autentyczności 
sięgają XVIII wieku, to jej podłoże stanowią pewne, kry
tykowane zresztą przez nią, istniejące wcześniej formy 
indywidualizmu. Są to na przykład oderwana racjonal
ność Kartezjusza czy polityczny indywidualizm Locke'a. 
Jednak w związku z tym, że etyka autentyczności jest 
dzieckiem romantyzmu, dlatego pozostaje w opozycji tak 
wobec oderwanej racjonalności, jak i nieuznającego więzi 
społecznych atomizmu. Do czego wobec tego ona się od
wołuje? Jak można określić składowe etyki autentyczno
ści? Jedną z jej składowych jest rozpowszechnione w XVIII 
wieku przekonanie mówiące, że człowiek jest wyposażony 
w zmysł moralny, a więc posiada on poczucie dobra i zła, 
które nie bierze się z kalkulacji skutków, lecz jest zakorze
nione w naszych uczuciach. W tym przekonaniu kryje się 
znaczenie, jakie przypisuje się uczuciom; ważna jest rola, 
jaką odgrywa kontakt z naszymi uczuciami moralnymi 
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rozumianymi jako źródło. Musimy go uzyskać, jeśli „chce
my stać się prawdziwymi i pełnymi istotami ludzkimi" 
(E, s. 28). W czym tkwi nowatorstwo tego podejścia w kwe
stii moralności? Przede wszystkim wielu wcześniejszych 
autorów w przedstawianych przez siebie stanowiskach 
odwoływało się do jakiegoś źródła, by zdobyć klucz do 
pełni egzystencji. Był to przykładowo Bóg, idea Dobra czy 
Natura. Teraz jednak to źródło, z którego mamy czerpać, 
jest głęboko w nas. Krótko mówiąc, mamy tu do czynie
nia z radykalnym zwrotem w kierunku subiektywności, 
nowej postaci wewnętrzności. To dzięki temu, podkreśla 
Taylor, „zaczęliśmy postrzegać siebie jako istoty wyposa
żone w wewnętrzną głębię" (E, s. 28).

Jednym z filozofów, który w znaczącym stopniu przy
czynił się do tej przemiany, był Rousseau. Autor Umowy 
społecznej przedstawił moralność tak, jakby chodziło w niej 
o pójście za wewnętrznym głosem natury. Oczywiście ów 
głos bywa zagłuszany przykładowo przez emocje, wpły
wy cywilizacji, miłość własną, ale moralne ocalenie jest 
możliwe dzięki „odzyskaniu autentycznego, moralnego 
kontaktu z samym sobą" (E, s. 28). Z wyżej wymienioną 
ideą idzie w parze koncepcja wolności samostanowienia, 
która mówi, że jestem wolny wtedy, gdy sam decyduję 
o tym, co mnie dotyczy. Ideał autentyczności stał się waż
ny w wyniku ewolucji, jaka zaszła po Rousseau. Szczegól
ną rolę odegrał tutaj Johann Gottfried Herder. Stwierdził 
on, że każdy istnieje na swój, niepowtarzalny, wyjątkowy 
sposób. Istnieje zatem pewien sposób bycia człowiekiem, 
który jest wyłącznie moim sposobem. Więcej, przed każ
dym człowiekiem stoi zadanie bycia wiernym samemu so
bie. Innymi słowy, jako człowiek jestem powołany do tego, 
by nie naśladować kogoś innego, lecz odnaleźć wyłącznie 
mój sposób istnienia. Jeśli nie będę temu wiemy, to prze
oczę to, czym jest dla mnie człowieczeństwo.
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Jest to ideał moralny, który ukształtował się historycznie 
i zaczął zataczać coraz szersze kręgi. Szczególnie uwydat
niony jest w nim moralny kontakt z samym sobą, a ściślej 
z naszą, niepowtarzalną, wewnętrzną naturą, którą wszak
że zawsze możemy stracić lub zagubić, jeśli tylko ulegać 
będziemy na przykład wpływowi innych czy konformi- 
stycznym skłonnością. Tym samym stracimy ten istotny 
dla pełnej indywidualizacji moment, stracimy zdolność 
słuchania swego wewnętrznego głosu. Dodajmy także, iż 
głos każdego z nas ma do powiedzenia coś własnego. Nie 
powinienem nikogo naśladować, szukać czegoś lub kogoś, 
kto stanowiłby dla mnie wzór. Tylko w sobie mogę odna
leźć możliwość i artykułując ją, określić samego siebie.

Ktoś mógłby zapytać: jak przy tak zarysowanych po
glądach nie popaść w słaby relatywizm? Czy źródło, 
które wszakże zawsze jest moje, da się określić w jakiś 
zobiektywizowany sposób? W jaki sposób uniknąć nie
bezpieczeństw, które opisali wcześniej wymienieni kry
tycy? Otóż Taylor wyznaje pogląd, że powszechną cechą 
ludzkiej egzystengi jest jej dialogiczny charakter. Innymi 
słowy, stajemy się w pełni sobą, podmiotami zdolnymi 
do zrozumienia siebie i określającymi dzięki temu swo
ją tożsamość, w wyniku przyswajania różnorakich języ
ków ekspresji człowieka. Język jest tu rozumiany bardzo 
szeroko; nie są to tylko słowa, którymi się posługujemy, 
lecz także gesty, ruchy itd. Tych rozmaitych języków eks
presji uczymy się w kontakcie z innymi ludźmi. „Geneza 
ludzkiego umysłu - zauważa kanadyjski filozof - nie jest 
w tym znaczeniu «monologiczna», nie jest czymś, co każ
dy dokonuje na własną rękę, lecz «dialogiczna»" (E, s. 32). 
To stwierdzenie jest niezwykle ważne, ponieważ oznacza, 
że naszą tożsamość określamy w dialogu, w rozmowie czy 
w starciu z tożsamościami innych. Ten istotny aspekt zo
stał rozwinięty w etyce autentyczności. Oznacza to także, 
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że narcyzm, egoizm nie są czymś, co rzeczywiście odpo
wiada ideałowi autentyczności. Łączy się to z jeszcze inną, 
już uprzednio wspomnianą cechą etyki autentyczności. 
Jak pamiętamy, zgodnie z tym poglądem rzeczy nabierają 
dla nas znaczenia w „relacji do tła sensowności", w relaqi 
do pewnego horyzontu sensu. Jeśli więc mamy określać 
samych siebie, nie możemy negować tego horyzontu, na 
tle którego rzeczy nabierają dla nas znaczenia. Są to owe 
nieuchronne ramy pojęciowe, dzięki którym nabiera sen
su nasze działanie, w obrębie których oceniamy działa
nia jako dobre, złe, lepsze, gorsze. Słowem, zawierają one 
mocne jakościowe rozróżnienia.

Sądzę, że w trakcie tej argumentacji stało się jasne, że 
ideału autentyczności nie da się bronić, negując horyzon
ty znaczenia oraz obecność innych ludzi. Nawet poczu
cie, że sens mojego życia jest skutkiem tego, że sam je wy
brałem - dotyczy to wolności samostanowienia - zależy 
od tego, że niezależnie ode mnie, od mojej woli, z jednej 
strony istnieją ludzie wobec których, dla których, a czę
sto wbrew którym tego dokonuję; z drugiej, że istnieje coś 
szlachetnego, sprawiedliwego, mężnego, coś, co wpływa 
na kształt mojego życia. Krótko mówiąc, horyzonty są 
dane, a w nich zawsze napotykamy innych ludzi. Wię
cej, sam wybór, jakkolwiek by był radykalny, dokonuje 
się pod warunkiem, że pewne rzeczy są bardziej znaczące 
niż inne, a o tym nie ja sam decyduję. Zatem ideał wybo
ru siebie, wbrew temu, co na przykład mówią Sartre33 czy 
współcześni zwolennicy Nietzschego, zakłada, że istnieją 
inne znaczące kwestie poza samym wyborem siebie. Tay
lor wyraźnie to akcentuje, pisząc: „[...] osoba poszukująca 

“ Odnośnie do kwestii krytyki radykalnego wyboru zob. Ch. Taylor,
What is Human Agency?, w: tenże, Human Agency and Language. Phi
losophical Papers-1, Cambridge University Press, London, New York 
1985, s. 28 i nast.
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sensu w życiu, próbująca określić się znacząco, musi to 
czynić na tle horyzontu istotnych kwestii. Dlatego właśnie 
samobójcze są te odmiany współczesnej kultury, które gło
szą samorealizację wbrew wymogom społeczeństwa czy 
natury, które biorą w nawias historię i więzi solidarno
ści" (E, s. 37-38). W konsekwencji poprzez lekceważenie 
tych wymogów egoistyczne i narcystyczne formy kultury 
autentyczności stają się płytkie i banalne. Innymi słowy, 
odcinając się od tego, co zewnętrzne, od horyzontu sensu 
niszczone zostają warunki, w jakich może dojść do pełnej 
realizacji ideału autentyczności. Tylko pod warunkiem, że 
żyję w świecie, gdzie historia, wymogi natury, potrzeby 
bliskich mi osób, obowiązki obywatelskie i podobne kwe
stie mają znaczenie, jestem w stanie określić to, kim jestem 
w sposób niebanalny.

Zdaniem kanadyjskiego filozofa kultura narcyzmu 
ucieleśnia ideał, do którego nie dorasta. Dlaczego, zapy
tajmy, tak się dzieje? Co sprawia, że etyka autentyczności 
ma skłonność do wykolejania się i popadania w banalność? 
Z pewnością istnieje wiele różnych przyczyn. Z jednej stro
ny wskazać można motywy, które popychają ludzi w kie
runku takich zachować. Mamy z nimi do czynienia na przy
kład w sytuacji, kiedy relacje z innymi wchodzą w konflikt 
z rozwojem własnej osobowości. Z drugiej strony zjawiska 
te można wyjaśnić, odwołując się do przemian społecz
nych, w jakich kształtowała się współczesna kultura, na 
przykład do roli, jaką odgrywa mobilność ludzi, która jed
nak powoduje także zerwanie więzi z bliskimi i tym samym 
wzmacnia zachowania egocentryczne i tworzy podstawę 
dla atomizmu. Bez wątpienia takie tłumaczenia zawierają 
wiele cennych wskazówek dla rozumienia interesującego 
nas problemu. Nie wyjaśniają jednak wszystkiego.

Warto idąc za wskazówką samego Taylora, zwrócić 
uwagę na fakt, że powody ułatwiające degenerację ideału 
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autentyczności tkwią w samym ideale. „Mamy tu - piszę 
autor Źródeł podmiotowości - do czynienia z dwoma pro
cesami, których wzajemne relage są skomplikowane 
i pogmatwane" (E, s. 51). W pierwszym chodzi o przyję
cie przez kulturę masową i odpowiednie przekształcenie 
egocentrycznych form samorealizacji, w drugim o ewo
lucję kultury wysokiej w kierunku negacji horyzontów 
znaczenia. W drugim przypadku kluczową rolę odegrał 
Nietzsche. Zapoczątkował on pewien styl myślenia cha
rakterystyczny dla takich autorów, jak na przykład Michel 
Foucault i Jacques Derrida. Wymienieni autorzy, zdaniem 
Taylora, oraz inni nawiązujący do poglądów Nietzschego 
poszli drogą radykalnej krytyki tradycyjnych pojęć. Kryty
ka ta doprowadziła do dekonstrukcja między innymi ide
ału autentyczności i idei człowieczeństwa. Miała ona także 
swoje skutki uboczne. Pozostawiła samotną jednostkę, jak 
to ujmuje Taylor, „w poczuciu nieskrępowanej mocy i wol
ności wobec świata, który nie narzuca żadnych wymagań, 
pozwala jej brać udział w «wolnej grze» albo oddać się «es
tetyce jaźni»" (E, s. 52).

Charakterystyczne i ważne jest tutaj odwołanie się do 
estetyki. Zauważmy, że u części współczesnych autorów 
można usłyszeć nawet tezę o zastąpieniu etyki estetyką 
w sytuagi, gdy ujmuje się normy moralne jako rodzaj ilu
zji. Istotnie, wieloraki związek z estetyką jest zastanawia
jący. Trzeba przy tej okazji zwrócić uwagę na ekspresywi- 
styczny34 aspekt etyki autentyczności, który ten związek 

34 Taylor przejął pojęcie „ekspresywizmu" od I. Berlina z jego 
Herder and the Enlightenment, w: Aspects of the Eighteenth Century, 
ed. E. Wasserman, Johns Hopkins Press, Baltimore 1965. Zob. 
Ch. Taylor, Hegel and the Modern Society, Cambridge University 
Press, Cambridge, New York 1979, s. 1-14. Omówienie zwrotu eks
presy wistycznego odnaleźć też można w: Ch. Taylor, Źródła pod
miotowości..., s. 677-721 (rozdz. XXI).
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uwypukla. Na czym on polega? Otóż koncepcja, że każdy 
ma swój oryginalny sposób bycia, zakłada, iż każdy musi 
odkryć, kim jest Nie można tego uczynić w oparciu o ja
kiś już istniejący wzorzec. Wynika z tego, że trzeba to wy
artykułować w całkowicie nowy sposób. „Kiedy mówię 
- zauważa Taylor - o «ekspresywizmie» nowoczesnego 
pojęcia jednostki, chciałbym właśnie wyrazić ideę, że obja
wienie dokonuje się poprzez ekspresję" (E, s. 52-53). W ob
jawieniu tym, w ekspresji następuje połączenie odkrywa
nia siebie z twórczością artystyczną; więcej, to twórczość 
artystyczna zaczyna odgrywać rolę wzorca. Innymi słowy, 
gloryfikuje się twórczość artystyczną jako wzorzec orygi
nalnego samookreślenia, w życiu artysty zaś dostrzega się 
kwintesencję natury ludzkiej. W formie dygresji wypada 
przypomnieć, że mamy tutaj także do czynienia z nowym 
rozumieniem sztuki. Następuje odejście do sztuki rozu
mianej jako mimesis rzeczywistości w kierunku rozumie
nia sztuki jako tworzenia. Co jest tworzywem twórczości? 
Tworzywem, przedmiotem i jednocześnie podmiotem je
stem ja sam, to zaś kim się stanę, nie odnosi się do jakie
goś uprzednio danego wzorca, lecz jest całkowicie nowym 
tworem. Zatem ważnym momentem w procesie odkrywa
nia samego siebie jest tworzenie czegoś nowego i niepo
wtarzalnego; odkrywanie wymaga tworzenia. Znaczenie 
tego stwierdzenia jest niezwykle ważne. Taylor powie, że 
„odgrywa kluczową rolę w jednym z nurtów ewolucji idei 
autentyczności" (E, s. 53).

Rzeczywiście, niektóre przejawy idei autentyczności 
właśnie w imię niepowtarzalności tworzenia przeciwsta
wiają autentyczność wymogom moralnym. Z czego to 
wynika? Jeśli autentyczność oznacza oryginalność, nie
powtarzalność, to wypływać z tego może bunt przeciw
ko konwencjom, ustalonym normom i wszystkim po
dobnym czynnikom mogącym stanąć na drodze tejże 
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niepowtarzalności. Moralność w jednym ze znaczeń wy
maga bowiem od nas na przykład dławienia pierwotnych 
instynktów i pragnień. W obrębie autentyczności pojawia 
się więc nurt, który przeciwstawia się moralności. Dla Nie
tzschego, będącego jednym z reprezentantów tego sposo
bu myślenia, autokreacja traktowana jest jako zjawisko 
w zasadzie czysto estetyczne i „niewinne", a w każdym 
razie mieszczące się „poza dobrem i złem", poza moral
nością o rodowodzie platońskim i judeochrześcijańskim. 
Śladem Nietzschego poszło wielu, jak to określa Taylor, 
„zwolenników instynktownych głębin, a nawet przemo
cy"35. Widać zatem, że w samej idei autentyczności tkwi 
pewna dwuznaczność. Może ona się rozwijać w różny 
sposób.

Bardzo interesującym rozwinięciem tego wątku są analizy zamiesz
czone w: Ch. Taylor, A Secnlar Age..., szczególnie te, które odna
leźć można w rozdziałach 17 i 18, zob. tamże, s. 618-710.

Czy oznacza to, że tkwiące w samej tej idei możliwo
ści są jednakowo uprawnione? Czy taki stan nie niszczy 
samej idei? Zdaniem kanadyjskiego filozofa nie wszystkie 
kierunki rozwoju są równouprawnione. Sądzi on, że szcze
gólnie niektóre wersje postmodernizmu, które próbują 
„zdelegalizować horyzonty znaczenia", są wynaturzo
nymi formami tego ideału. Dlaczego? Jest tak, ponieważ 
skupiają się one na jednej części ideału, pomijając drugą, 
równie istotną. Albowiem autentyczność z jednej strony 
to: twórczość i kreatywność, odkrywanie i oryginalność, 
a niekiedy także ostry sprzeciw wobec reguł społecznych 
i zastanej moralności, ale z drugiej strony niezbędnym 
składnikiem autentyczności jest otwartość na horyzonty 
znaczenia, bez których twórczość traci tło oraz określa
nie siebie w dialogu z innymi. Część współczesnych au
torów, uważając, że przynależy do ideału autentyczności, 

35
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jednocześnie pomija istotne jego składniki, szczególnie 
te, które dotyczą horyzontów znaczenia i dialogiczności. 
Dochodzi tu także jeszcze jeden element. Dotyczy on po
czucia wolności. Taylor piszę: „Pojmowanie wartości jako 
konstruktu daje poczucie wolności i siły. Fascynacja prze
mocą w XX wieku jest miłosną przygodą z mocą. Ale na
wet w swoich łagodniejszych przejawach koncepcje neo- 
nietzscheańskie rodzą poczucie radykalnej wolności" (E, 
s. 57). Uwidacznia się tu związek ideału autentyczności 
z wolnością samostanowienia. Jak wiadomo, ta relacja nie 
jest prosta. Z jednej strony autentyczność jest sama z siebie 
wolnością: wzywa się bowiem każdego do samodzielne
go znalezienia sposobu dobrego życia. Z drugiej jednak, 
szczególnie w skrajnej wersji, wolność samostanowienia 
nie uznaje żadnych granic, czegokolwiek, co mogłoby ją 
ograniczyć i co winna respektować. W tym tkwi niebez
pieczeństwo przekształcenia się w skrajny relatywizm; 
ma to także swój, znany szczególnie w XX wieku, wariant 
społeczny. Z powyższych rozważań wynika więc, że ideał 
autentyczności nie powinien być całkowicie utożsamiany 
z wolnością samostanowienia, ponieważ grozi mu podko
panie samego siebie. Nie jest bowiem tak, że to sam wybór 
nadaje znaczenie. Wolność taka stanowi część ideału, mu
szą mu towarzyszyć takie elementy, jak horyzonty sensu, 
obecność innych czy akceptacja różnorodności.



Słuszność przed dobrem?

Wstęp

John Rawls jest bez wątpienia jednym z najważniejszych 
współczesnych myślicieli, a niektórzy twierdzą nawet, że 
jego główne dzieło, Teoria sprawiedliwości36, „stanowi ce
zurę w najnowszej historii filozofii praktycznej"37. Rawls 
bywa zaliczany do osób reprezentujących tak zwaną etykę 
proceduralną. Zanim przejdę do omawiania poglądów sa
mego Rawlsa, poświęcę kilka słów wyjaśnieniu tego, czym 
jest etyka proceduralna. Na tak zarysowanym tle umiesz
czę następnie poglądy Rawlsa, pokazując ich ewolucję od 
Teorii spraioiedliwości do Liberalizmu politycznego.

“ J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przeł. Μ. Panufnik, J. Pasek, 
A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 
[dalej cyt. jako: Ts).

37 Zob. J. Habermas, Pojednanie przez publiczne użycie rozumu, w: 
tenże, Uwzględniając innego, przeł. A. Romaniuk, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 61. Poglądy samego Habermasa 
pozostają w wielu punktach zbieżne z założeniami Rawlsa, do tego 
stopnia, że Habermas spór z Rawlsem umieszcza „w ramach sporu 
w rodzinie", zob. J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, Suhr
kamp Verlag, Frankfurt am Main 1997; wyd. polskie: Uwzględniając 
innego... O relacji filozofii Rawlsa do poglądów Habermasa piszę 
A. Szahaj, zob. tenże: Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z ko- 
munitarystami a „sprawa polska", Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 
2000, s. 97-108.
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Czym jest zatem etyka proceduralna? Trzeba zacząć 
od tego, że etyka proceduralna odwołuje się do pewnej 
moralnej, politycznej i antropologicznej koncepcji. Kon
cepcję tę określa się jako liberalną i jak w większości tego 
typu koncepcji główne miejsce przyznaję się w niej spra
wiedliwości, bezstronności (fairrtess) oraz indywidual
nym prawom38. Jedno z jej podstawowych założeń mówi, 
że właściwie urządzone społeczeństwo (a just society) nie 
dąży do tego, by promować określone cele, lecz zapew
nia wszystkim jednakową wolność. Właśnie dlatego takie 
społeczeństwo musi być urządzone zgodnie z zasadami, 
które nie zakładają konkretnej koncepcji dobra. Co uza
sadnia wprowadzenie takich zasad? Tym, co je przede 
wszystkim uzasadnia, nie jest to, że one maksymalizują 
dobrobyt lub kultywują pewne cnoty czy też promują do
bro. Uzasadnia je to, że są zgodne z pojęciem słuszności 
(right), a więc z moralną kategorią, której daje się pierw
szeństwo w stosunku do dobra (good). Innymi słowy, 
twierdzi się tutaj, że tym, co czyni społeczeństwo słusz
nym, dobrze urządzonym (just) nie jest cel, do którego 
ono zmierza. W takiej koncepcji niejako z góry odrzuca 
się cele a priori. Uważa się raczej, że słuszne, sprawiedli
we, dobrze urządzone społeczeństwo dąży do zapewnie
nia takiej oprawy, takich warunków, w których ludzie 
mogą zajmować się własnymi wartościami i celami przy 
jednoczesnym zapewnieniu podobnej wolności innym.

“ Zob. ciekawą charakterystykę tej koncepcji: M. J. S a n d e 1, The Proce
dural Republic and the Unencumbered Self, w: tenże, Public Philosophy- 
Essays on Morality in Politics, Harvard University Press, Cambridge, 
London 2006, s. 156-172. Sandel poświęcił także dużo miejsca teorii 
Rawlsa w swojej książce Liberalism and the Limits of Justice, Cambidge 
University Press, Cambridge 1982; wyd. polskie: Liberalizm a grani
ce sprawiedliwości, przeł. A. Grobler, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2009.
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Mamy tu zatem do czynienia z pierwszeństwem słuszno
ści wobec dobra (the right is prior to the good), co oznacza: 
po pierwsze, że indywidualne prawa nie mogą być po
święcone w imię jakiegoś ogólnego dobra, a po drugie, 
że zasady sprawiedliwości nie powinny zakładać jakiejś 
szczególnej koncepcji życia.

Tego typu koncepcję we współczesnej filozofii moral
ności i filozofii politycznej wypracowali w niezwykle cie
kawy sposób Habermas i Rawls. Opierają się oni na filozo
ficznych podstawach wypracowanych przede wszystkim 
przez Kanta oraz odwołują do Hegla jako autora Zarysu 
filozofii prawa. Powtórzmy raz jeszcze: za tego typu kon
cepcją kryje się moralna, polityczna i antropologiczna wi
zja, w szczególności zaś koncepcja osoby jako podmiotu 
moralnego działania. W etyce proceduralnej przyjmuje 
się pierwszeństwo słuszności nad dobrem oraz poszuku
je się zasad sprawiedliwości, które nie zakładałyby, jak to 
się mówi, „grubej" koncepcji dobra. To właśnie, zdaniem 
zwolenników tej etyki, miał na myśli Kant, mówiąc o wyż
szości prawa moralnego, a także Rawls, gdy twierdził, że 
sprawiedliwość jest pierwszą cnotą instytucji społecznych. 
Trzeba zauważyć, że sprawiedliwość nie jest cnotą pośród 
innych cnót, dostarcza nam ona bowiem pewnej oprawy, 
która reguluje grę rywalizujących ze sobą wartości i ce
lów. Sprawiedliwość jest szczególnie do tego przeznaczo
na, całkowicie niezależnie od wartości i celów. Jak wiado
mo, tradycyjne teorie sprawiedliwości oraz teorie etyczne 
opierały się często na koncepcji ludzkich celów. Arystote
les - na przykład - utrzymywał, że miarą polis jest dobro, 
do którego ono dąży. Kant był innego zdania. Opierał się 
na przekonaniu, że różni ludzie mają różne cele i pragnie
nia; zasada wywiedziona z tych celów i pragnień może 
być tylko przypadkowa, a trzeba jej przecież zapewnić so
lidne ugruntowanie. Zgodnie z poglądem Kanta słuszność 
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musi mieć podstawę wcześniejszą wobec wszelkich empi
rycznych celów. Gdzie zatem należy jej szukać? Podstawy 
dla prawa moralnego trzeba szukać w podmiocie, a do
kładniej - w autonomii woli. Pojęcie podmiotu okazuje się 
wcześniejsze i niezależne od doświadczenia. Pojęcie pod
miotu transcendentalnego, którego wymaga Kantowska 
filozofia moralna, jest koniecznym założeniem możliwości 
wolności.

Jak powyższe sformułowania stosują się do zagadnień 
etyczno-politycznych? Otóż, tak jak podmiot jest wcze
śniejszy względem jego celów, tak słuszność jest wcze
śniejsza względem dobra, „jak" jest przed „co". Z kolei 
społeczeństwo jest dobrze zorganizowane, słuszne, kie
dy rządzą nim zasady, które nie zakładają żadnej szcze
gółowej koncepcji dobra. Dlaczego? Jest tak, ponieważ 
przy jakimkolwiek innym sposobie zorganizowania nie 
udałoby się traktować z szacunkiem osób jako istot zdol
nych do dokonywania wyboru, do używania wolności. 
Stawałyby się one raczej przedmiotami niż podmiotami, 
środkami, nie zaś celami samymi w sobie. Widać wyraź
nie, w jaki sposób Kantowskie pojęcie podmiotu łączy się 
bezpośrednio z przekonaniem o pierwszeństwie słusz
ności nad dobrem. Jednakże dla wielu autorów angloję
zycznych, zresztą nie tylko dla nich, Kantowski podmiot 
transcendentalny nie wydaje się czymś wystarczającym 
dla ugruntowania etyki. Nie oznacza to jednak odrzuce
nia dziedzictwa kantowskiego. Przeciwnie, ale podejście 
do tej tradycji podlegać będzie pewnej modyfikacji. Jakiej? 
Z jednej strony będzie można wziąć prawa na serio i gło
sić tezę o pierwotności sprawiedliwości, z drugiej - nie 
przejmować się zbytnio Krytyką czystego rozumu. Na tym, 
najogólniej rzecz biorąc, polega projekt Rawlsa. Jak to ob
razowo ujmuje Michael J. Sandel: „projekt Rawlsa pole
ga na zachowaniu moralnego i politycznego nauczania 
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Kanta, zmieniając niejasności niemieckiego myślenia na 
udomowioną metafizykę bliższą angloamerykańskiemu 
temperamentowi"35 * * * 39.

35 M.J. Sandel, Public Philosophy..., s. 161.
4“ J. Rawls, Teoria sprawiedliwości...; tenże, Political Liberalism, Co

lumbia University Press, New York 1993; wyd. polskie: Liberalizm
polityczny, przeł. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998 [dalej cyt. jako: Lp]; tenże, The Law of Peoples, Ha
rvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1999; tenże, 
Collected Papers, ed. S. Freeman, Harvard University Press, Cam
bridge (Massachusetts) 1999; tenże, Lectures on The History of Moral 
Philosophy, ed. B. Herman, Harvard University Press, Cambrid
ge (Massachusetts) 2000; tenże, Wykłady z historii filozofii polityki, 
oprać. S. Freeman, przeł. S. Szymański, Wydawnictwa Akade
mickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

41 W Przedmowie do wydania polskiego Rawls piszę: „[...] chciałem wy
pracować koncepqę sprawiedliwości, która stanowiłaby w miarę 
systematyczną alternatywę wobec utylitaryzmu, w takiej czy innej 
formie, długo dominującego w anglosaskiej tradycji myśli politycz
nej" (Ts, s. XII).

Teoria sprawiedliwości

Rawls napisał szereg prac poświęconych filozofii politycz
nej i moralnej40. Wśród nich dwie najważniejsze to Teoria 
sprawiedliwości i Liberalizm polityczny. Te dwa ważne tek
sty wyznaczają także dwa różne etapy rozwoju poglądów 
amerykańskiego filozofa.

Teoria sprawiedliwości chce ustanowić prymat tego, co 
słuszne nad dobrem. Argumentacja Rawlsa skierowa
na jest przeciwko pewnej wersji koncepcji teleologicznej, 
a mianowicie przeciwko utylitaryzmowi41. Koncepcja uty- 
litarystyczna, jak wiemy, zdominowała przez wiele stuleci 
sposób myślenia Anglosasów, a tacy myśliciele, jak Jere
my Bentham, John Stuart Mill czy Henry Sedgwick oraz 
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ich następcy, odcisnęli piętno na sposobie myślenia wielu 
pokoleń. Jest to ważne dla zrozumienia poglądów Rawl- 
sa, ponieważ gdy mówi on o podejściu teleologicznym, to 
nie ma na myśli ani Platona, ani Arystotelesa, lecz właśnie 
utylitarystyczną koncepcję sprawiedliwości. Utyli taryzm 
jest koncepcją teleologiczną, gdyż określa sprawiedliwość 
poprzez maksymalizację dobra dla jak największej liczby 
ludzi. Co charakterystyczne, kiedy mówimy o dobru od
nośnie do instytucji, to stanowi ono jedynie przeniesienie 
zasady wybierania, która została stworzona na poziomie 
jednostki. Zgodnie z tą zasadą w pewnej wersji utylitary- 
zmu tzw. hedonistycznego, przyjemność, bezpośrednie 
zadowolenie powinno być poświęcone na rzecz przyjem
ności, zadowolenia większej liczby ludzi.

Zasadniczą etyczną różnicę między podejściem te
leologicznym właściwym utylitaryzmowi a podejściem 
deontologicznym właściwym tradycji kantowskiej widać 
wyraźnie, kiedy przeniesie się zasadę poświęcenia z jed
nostki na społeczeństwo. Wówczas okazuje się, że nie tyl
ko prywatne przyjemności zostają poświęcone, lecz tak
że - w procesie maksymalizacji szczęścia - poświęcona 
może być cała warstwa społeczna. Na marginesie dodaj
my, iż niektórzy sądzą, że zasada poświęcenia implikuje 
prawomocne postępowanie odpowiadające strategii kozła 
ofiarnego42. Zgodnie z kaniowskim podejściem - przeciw
nie, część najmniej faworyzowana w nierównym podziale 
korzyści nie powinna być poświęcona, ponieważ dotyczy 
osób, które nie powinny być traktowane tylko jako środek. 

42 Zwraca na to uwagę Paul Ricoeur w swojej analizie koncepcji Rawl· 
sa, zastanawiając się jednocześnie nad możliwością istnienia czysto 
proceduralnej teorii sprawiedliwości, zob. P. Ricoeur, Une theorit 
purement procedurale de la justice esł-elle possible? A propos de Theorii 
de la justice de John Rawls, w: tenże, Le Juste-1, Editions Esprit, Paris 
1995, s. 74-75.
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Takie, rodem z filozofii Kanta podejście wyraźnie daje znać 
o sobie w koncepgi Rawlsa.

Amerykański filozof buduje w Teorii sprawiedliwości 
koncepgę deontologiczną, ale w odróżnieniu od Kanta
- jak to już zostało zaznaczone - jego teoria nie posiada 
ugruntowania w transcendentalnym podmiocie. Dzieje się 
tak, ponieważ miejsce transcendentalnego ugruntowania 
zajmuje umowa społeczna, kontrakt. Jej zadanie polega 
na wydobyciu treści zasad sprawiedliwości z bezstronnej 
(fair) procedury bez jakiegokolwiek angażowania obiek
tywnych kryteriów tego, co sprawiedliwe, co oznaczałoby, 
zdaniem Rawlsa, ponowne wprowadzenie założeń doty
czących dobra. Teoria sprawiedliwości ma więc dostarczyć 
proceduralnego rozwiązania kwestii tego, co sprawiedli
we. Krótko mówiąc, bezstronna procedura ma zapewnić 
słuszne zorganizowanie instytucji. Co oznacza bezstron
ność (fairness)? Przede wszystkim jest to procedura myśle
nia, rozpatrywania i rozwiązywania kwestii, która winna 
prowadzić do wyboru zasad sprawiedliwości. Ujmując 
całą tę sprawę jeszcze inaczej, można powiedzieć, że dla 
Rawlsa sprawiedliwa instytucja to taka, którą wybrałoby 
wiele rozsądnych i bezinteresownych osób, gdyby miały 
tę kwestię rozpatrywać w całkowicie bezstronnej sytuacji. 
Zatem zakłada on, że to, co słuszne, wynika z rozważa
nia, z rozumowania w sytuacji absolutnej bezstronności. 
Dochodzimy tym sposobem do sławnej hipotezy sytuacji 
wyjściowej, sytuacji pierwotnej (original position).

Umowa jest bezstronna, jeśli sytuacja wyjściowa jest 
bezstronna. Dlatego sprawiedliwość rozumiana jako 
bezstronność opiera się na bezstronności tego, co Rawls 
nazywa sytuagą pierwotną. „Idea sytuacji pierwotnej
- podkreśla Rawls - polega na ustanowieniu takiej bez
stronnej procedury, by wszystkie uzgodnione zasady były 
sprawiedliwe. Celem jest wykorzystanie pojęcia czystej 
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sprawiedliwości proceduralnej jako podstawy teorii" (Ts, 
s. 190). Trzeba pamiętać, że taka sytuacja pierwotna nie jest 
sytuacją historyczną. Jest raczej hipotetyczna, wyobrażo
na w myśli. Amerykański myśliciel zwraca uwagę na fakt, 
że w sprawiedliwości jako bezstronności sytuacji pierwot
nej równości odpowiada stan natury w tradycyjnej teorii 
umowy społecznej. Istotnie, sytuacja pierwotna zajmu
je miejsce stanu natury, ponieważ jest to sytuacja równo
ści. Jak wiadomo, u myślicieli nowożytnych, na przykład 
u Thomasa Hobbesa, stan natury określało się jako wojnę 
wszystkich ze wszystkimi; stan, w którym każdy bał się 
gwałtownej śmierci. Motywem działania u Hobbesa nie 
była zatem sprawiedliwość, lecz bezpieczeństwo. Z kolei 
Rousseau i Kant opisywali stan natury jako bezprawie, to 
znaczy stan, w którym nie ma żadnej władzy pośredni
czącej i rozstrzygającej między stronami. Tak więc zasady 
sprawiedliwości mogą stać się podstawą dla wspólnego 
wyboru tylko wówczas, gdy sytuacja pierwotna jest bez
stronna, czyli wtedy, gdy jest równość, a to może zaistnieć 
tylko w sytuacji czysto hipotetycznej.

Aby ją stworzyć, potrzeba niemałej wyobraźni. Do tej 
wyobrażonej sytuagi dochodzi pod sławną „zasłoną nie
wiedzy" (the veil of ignorance). Jedną z istotnych cech tej 
sytuacji jest to, że nikt nie zna swojego miejsca w społe
czeństwie, pozycji klasowej, sytuacji materialnej czy statu
su społecznego. Nie wie też o naturalnych zdolnościach, 
poziomie inteligencji, sile, talentach. Ponadto strony nie 
znają swoich koncepcji dobra oraz szczególnych psycho
logicznych skłonności. Słowem, wszystko pozostaje zasło
nięte. Nietrudno zauważyć, że sytuacja pierwotna rozpa
trywana pod zasłoną niewiedzy ma w niektórych swoich 
rysach coś wspólnego z transcendentalizmem, ponieważ 
przedstawiając warunki możliwości, próbuje się określić 
sytuację, która jest niezależna od wszelkich historycznych 
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i empirycznych odniesień, a więc jest wolna od odniesień 
do celów, wartości czy dobra. Zresztą warto dodać, że 
to ostatnie zakłada Rawls, chodzi tu o to tak zwaną wą
ską czy cienką teorię dobra, której intuicję mają wszyscy 
uczestnicy umowy i na którą jako na pewne minimum się 
godzą. Cokolwiek by mówić o analogii do transcendenta- 
lizmu, trzeba zawsze pamiętać, że podmiot Rawlsa posia
da własne interesy. Autor Teorii sprawiedliwości uznaje, że 
pod zasłoną niewiedzy każdy posiada dostateczną wiedzę 
z psychologii ogólnej człowieka, wiedzę o podstawowych 
uczuciach i motywacjach, o potrzebach, celach i dążeniach 
konfliktowych. Zresztą Rawls otwarcie przyznaję, że jego 
antropologia filozoficzna bliska jest poglądom Davida Hu- 
me'a wyrażonym w księdze trzeciej Traktatu o naturze ludz
kiej. Kiedy przystępuje się do wyboru zasad, strony po
winny poznać konkurencyjne koncepcje sprawiedliwości, 
a zasłona niewiedzy, która - zdaniem Rawlsa - „implicite 
jest zawarta w etyce Kanta" (Ts, s. 196), ma zapewnić bez
stronność sytuacji wyjściowej.

Rodzi się pytanie: jakie zasady sprawiedliwości zo
stałyby wybrane za zasłoną niewiedzy? Pierwsza z nich 
zapewnia równe wolności, czyli traktuje wszystkich jako 
równych i wolnych. Druga stosuje się do warunków nie
równości i stanowi, że niektóre nierówności powinny być 
utrzymywane nawet przy egalitarnym podziale. Dlaczego 
jednak dwie zasady, a nie jedna? Wydaje się, że jest tak, 
ponieważ na przykład na poziomie ekonomicznym całko
wita suma do podziału nie jest z góry ustalona, lecz zależy 
od sposobu jej dzielenia. Istnieje poziom, na którym spo
łeczny transfer staje się nieproduktywny, co dobrze poka
zało doświadczenie komunistycznych utopii. Jest to mo
ment, w którym pojawia się zasada dyferencji (difference 
principle), zgodnie z którą wybiera się najbardziej równo
ściowe sytuacje. Zdaniem Rawlsa strony wybrałyby taki 
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układ, który maksymalizuje część minimalną, bowiem 
„jeśli tej zasadzie uczynić zadość - piszę amerykański fi
lozof - każdy odnosi korzyść" (Ts, s. 114). Rawls zmierza 
zatem do tego, by pokazać, iż w myśleniu utylitarystycz- 
nym posiadacz najmniej uprzywilejowanej części staje się 
ofiarą, którą można poświęcić, podczas gdy w jego kon
cepcji sprawiedliwości czyni się z owego posiadacza rów
nego gracza. To wystarczy, by uznać wyższość stanowiska 
amerykańskiego filozofa.

Czy można - zastanówmy się - zastąpić etykę czy
sto proceduralną koncepcją sprawiedliwości? Niektórzy, 
przykładowo Taylor i Ricoeur, uważają, że proceduralna 
koncepcja sprawiedliwości jest w najlepszym razie racjo
nalizacją pewnego znaczenia sprawiedliwości, które jest 
zakładane. Uogólniając, ten zarzut może dotyczyć całego 
myślenia proceduralnego, które przedstawia się jako nie
zależne od wszelkich założeń dotyczących dobra. W tym 
sensie rozwój Teorii sprawiedliwości Rawlsa można przed
stawić jako wysiłek zapewnienia autonomii dwóm kluczo
wym elementom w argumentacji: po pierwsze, koncepcji 
sytuacji pierwotnej, a po drugie - racji stojących za wybo
rem dwóch zasad sprawiedliwości. Dokonując genealogii 
całego tego myślenia, odkrywamy zdumiewające rzeczy. 
Jeśli chodzi o sytuację pierwotną, to oczywiście została 
ona tak przedstawiona, by być eksperymentem myślo
wym, który w intencji autora nie ma żadnych korzeni - ani 
w historii, ani w doświadczeniu. Jednakże jej przedstawie
nie zgodne jest z ideą równości, która działa - przywołu
jąc określenie Ricoeura - „jak warunek transcendentalny 
całego rozwoju procedury"43. Innymi słowy, wprawdzie 
bezstronność jawi się jako równość stron skonfrontowana 
z wymogami racjonalnego wyboru, ale za racjonalną pro

113 Tamże, s. 91.
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cedurą skrywa się silne wartościowanie w postaci etycznej 
idei równości.

Podobnie rzecz wygląda, gdy przyjrzymy się argu
mentacji dotyczącej maksymalizacji. Rawls przedstawia 
tę argumentację jako procedurę pozwalającą dostrzec 
dwie zasady jako rozwiązanie maksyminu (maximin so
lution) problemu sprawiedliwości. Jego zdaniem istnia
łaby analogia między zasadami a regułą maksyminu dla 
wszelkiego wyboru w sytuacji niepewności. Kiedy patrzy 
się na wywód Rawlsa, to na pierwszy rzut oka jego argu
ment wydaje się czysto racjonalny, ponieważ amerykań
ski filozof prowadzi nas, wychodząc od założeń etycznie 
neutralnych do wniosków etycznych. Ale, jak się okazuje, 
jest to wrażenie złudne. Jego argument bowiem jest ści
śle etyczny i wywodzi się z filozofii Kanta. Jak już o tym 
była mowa, według utylitarystycznego sposobu myślenia 
dla maksymalizacji szczęścia można poświęcić ludzi, ale 
wówczas traktuje się ich tylko jako środek, nie jako cel 
sam w sobie. W przypadku Rawlsa jest inaczej. Docho
dzimy do obecnej implicite drugiej formuły imperatywu 
Kanta. Za wyborem zasad i sposobem myślenia stoi war
tościowanie etyczne.

Cóż, jakkolwiek by się sprawy miały, należy przypo
mnieć, że sam Rawls mówi o niezbędności teorii dobra. 
W rozdziale VII, § 60 Teorii sprawiedliwości podkreśla:

[···] wbrew temu, co głoszą teorie teleologiczne, coś jest do
bre, tylko jeśli jest zgodne z tymi sposobami życia, które moż
na pogodzić z uznanymi już zasadami słuszności. Jednakże, 
by ustalić te zasady, musimy oprzeć się na jakimś pojęciu do
bra, potrzebujemy bowiem założeń dotyczących motywów 
stron w sytuacji pierwotnej. Ponieważ założenia te nie mogą 
zagrażać pierwszeństwu pojęcia słuszności, teoria dobra 
użyta w argumentacji na rzecz zasad sprawiedliwości została 
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ograniczona do niezbędnego minimum. Ten opis dobra na
zywam wąską teorią dobra: jej celem jest dostarczenie prze
słanek dotyczących dóbr pierwotnych, które są niezbędne do 
ustalenia zasad sprawiedliwości (Ts, s. 543).

Rawls proponuje więc koncepcję, która wywodzi się 
z wąskiej teorii dobra, i przyznaję, że akceptujemy takie 
zasady sprawiedliwości, które zgadzają się z naszymi 
pierwotnymi intuicjami. Jednak, jak zauważył Taylor, gdy
byśmy mieli wyartykułować to, co leży u podstaw owych 
intuicji, musielibyśmy sformułować bardzo szeroką teorię 
dobra. Zatem utrzymywanie, że nie potrzeba takiej „szero
kiej" teorii dla tworzenia zasad sprawiedliwości, jest my
lące. „Teoria sprawiedliwości - podkreśla Taylor - która 
wywodzi się od wąskiej teorii dobra, okazuje się być teo
rią, która nie artykułuje swych najbardziej podstawowych 
założeń"44.

Ch. Taylor, Źródła podmiotowości..., s. 174.

Narzuca się nieuchronnie pytanie: jak jest możliwe 
utrzymanie założeń etycznych i jednocześnie usiłowanie 
uwolnienia definicji proceduralnej sprawiedliwości od 
mocnych założeń dotyczących dobra? Otóż Rawls na po
czątku swego dzieła, mając na myśli sytuację pierwotną, pi
szę: „Koncepcja sytuacji pierwotnej, do której będę się od
woływał, to interpretacja owej wyjściowej sytuacji wyboru 
filozoficznie wyróżniona na potrzeby teorii sprawiedliwo
ści. Lecz jak mamy określić, na czym polega ta wyróżniona 
sytuacja? Zakładam [...], że istnieje szeroka zgoda co do 
tego, iż o zasadach sprawiedliwości winno się decydować 
w określonych warunkach. Aby uzasadnić pewien projekt 
sytuacji wyjściowej, pokazuje się, że czyni on zadość owym 
wspólnie uznawanym założeniom" (Ts, s. 32). Te wspól
nie uznawane założenia łączą się bezpośrednio z zasada
mi, które wybieramy w pierwotnej sytuacji. Argumentację
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Rawlsa zinterpretować można jako stopniową i coraz bar
dziej złożoną artykulację tych wspólnie uznanych założeń, 
ich systematyczną racjonalizację. Zakłada się zatem jako 
punkt wyjścia ustalone wspólnie poglądy, które tworzą 
coś, co Rawls określa mianem refleksyjnej, przemyślanej 
równowagi (reflective equilibrium). Przejdę teraz do omó
wienia późniejszych poglądów Rawlsa.

Liberalizm polityczny a wartościowanie

Przede wszystkim należy przypomnieć, że ewolucja poglą
dów Rawlsa w znacznej mierze spowodowana była dys
kusjami i krytykami, które pojawiły się po opublikowaniu 
Teorii sprawiedliwości45. Ważną rolę odegrali tu komunita- 
rianie, ale także utylitaryści i libertarianie. Zwracano mię
dzy innymi uwagę na to, że nie bardzo wiadomo, w jaki 
sposób ahistoryczna umowa przedstawiona przez Rawlsa 
może wiązać i obowiązywać w z natury historycznym spo
łeczeństwie. Ponadto podkreślano fakt, że w Rawlsowskiej 
wersji kontraktualizmu rzeczy do podziału stanowią pier
wotne dobra społeczne, których to charakter nie pozostaje 
bez wpływu na formalną zasadę podziału. Na podstawie 
tej rzeczywistej różnorodności dóbr Michael Walzer wy- 
c>^gnął wniosek o konieczności łączenia za każdym razem 
rożnych definicji sprawiedliwości z rozmaitymi konkuru
jącymi ze sobą sferami, z których każda wchodzi w obręb 
konkretnych społeczeństw46.

45 W analizie ewolucji poglądów Rawlsa po ukazaniu się Teorii sprawie
dliwości bardzo przydatny był dla mnie tekst P. Ricoeura Apres 
Theorie de la justice de John Rawls, w: tenże, Le Just-1..., s. 99-119.
Zob. M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, 
przeł. M. Szczubiałka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw
skiego, Warszawa 2007.
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Rawls nie uwzględnił tych i innych krytyk, ponieważ - 
najogólniej rzecz ujmując - był przekonany, że reguły po
działu posiadają wystarczającą racjonalną siłę, by zneutra
lizować rzeczywistą różnorodność dóbr. Jednak, jak sam 
zauważa we wprowadzeniu do Liberalizmu politycznego, 
dostrzegł „poważny problem" w swojej teorii sprawiedli
wości. Na czym on polega?

Nowoczesne społeczeństwo demokratyczne - piszę Rawls - 
charakteryzuje nie po prostu pluralizm całościowych (com
prehensive) doktryn religijnych, filozoficznych i moralnych, 
lecz pluralizm całościowych doktryn, których nie da się ze 
sobą pogodzić, które jednak są rozumne (reasonable). Żadna 
z tych doktryn nie cieszy się uznaniem ogółu obywateli. [...] 
Fakt wielości obejmujących całość (comprehensive) rozumnych 
doktryn, lecz nie dających się pogodzić - fakt rozumnego 
pluralizmu - wykazuje, że idea dobrze urządzonego społe
czeństwa sprawiedliwości jako bezstronności, którą posługi
wałem się w Teorii, jest nierealistyczna (Lp, s. 8-9).

Innymi słowy, aby zapewnić stabilność społeczeństwa 
dobrze urządzonego, trzeba przerobić wcześniejszą dok
trynę, by mogła odpowiedzieć na podstawowy problem: 
„jak to jest możliwe, że trwać może stabilne i sprawiedliwe 
społeczeństwo wolnych i równych obywateli, których głę
boko dzielą rozumne, lecz nie dające się pogodzić doktry
ny religijne, filozoficzne i moralne?" (Lp, s. 9).

Jak w stosunku od Teorii sprawiedliwości zmienia się 
jego teoria? Przede wszystkim wyraźnie rzuca się w oczy 
ograniczenie jej zastosowania. Wcześniejsza teoria Rawl- 
sa była całościową (comprehensive) teorią sprawiedliwości, 
a więc była ważna dla każdego możliwego społeczeństwa 
i obejmowała wszystkie instytucje podporządkowa
ne podstawowej strukturze. Jako taka rywalizowała ona 
z teoriami o podobnym zasięgu, na przykład z teorią 
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utylitarystyczną, która dotyczy całości instytucji i między
ludzkich interakgi. Jako obejmująca całość, była ona tak
że w sporze z koncepcjami „dobrego życia" głoszonymi 
przez jednostki i wspólnoty skupiające się wokół idei do
bra. W tym wypadku opozycja słuszne-dobre sytuowała 
się na najwyższym poziomie ogólności. W przypadku Li
beralizmu politycznego dochodzi do zmiany. Tutaj koncep
cje dobra - religijne, filozoficzne i moralne - pozostają na 
wspomnianym całościowym (comprehensive) poziomie, 
jednakże w obrębie zasady sprawiedliwości, którą uzna
je pewien typ społeczeństwa, to znaczy demokratycznego 
i konstytucyjnego. Innymi słowy, dobro (good) obejmuje 
całość doktryn głoszonych przez jednostki lub poszcze
gólne wspólnoty, podczas gdy słuszność (right) jest zasadą 
wiodącą dla konstytucyjnych społeczeństw. Stąd pojawia 
się specyficzne rozróżnienie pojęć „metafizyczny" i „poli
tyczny". W zamyśle autora Liberalizmu politycznego „meta
fizyczny" oznacza obejmujący całość (comprehensive). Trze
ba zatem odróżnić liberalizm polityczny od liberalizmu 
metafizycznego, który także może być doktryną obejmu
jącą całość. Może być doktryną określającą wizję świata, 
relage międzyludzkie, funkcjonowanie wspólnot czy na
rodów. Z kolei liberalizm polityczny zamierza promować 
pewną koncepcję sprawiedliwości jako pogląd nieoparty 
już na szerszej podstawie, a tym samym nieproponujący 
już żadnej szczególnej doktryny metafizycznej czy episte
mologicznej. Jego celem jest po prostu koncepcja politycz
na, nie metafizyczna, której zasady i wartości mogą po
przeć różni obywatele.

Co leży u podstaw zmiany koncepcji Rawlsa? Dlacze
go zawęża on wyraźnie pole zastosowania swojej teorii? 
Z pewnością da się tu znaleźć wiele powodów. Na jeden 
szczególnie chciałbym zwrócić uwagę. Co ciekawe, wbrew 
transcendentalistycznym rysom teorii Rawlsa powód ten 
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jest natury historycznej. Jest nim wyraźnie zauważalny 
fakt pluralizmu. Rawls wyraźnie uwzględnia doświad
czenie wojen religijnych w Europie w XVI i XVII wieku. 
W ich wyniku doszło do współwystępowania wielu wy
znań religijnych w obrębie jednej przestrzeni politycznej. 
Pomimo istniejących zasadniczych różnic ludzie musieli 
poszukiwać sposobu wspólnego życia, odrzucając jedno
cześnie wojnę jako środek postępowania. Rozwiązaniem 
była idea tolerancji stanowiąca sposób wspólnego życia. 
Idea ta została uznana za wartość wyższego rzędu przez 
różne religie, poglądy filozoficzne i moralne. Rzecz jasna 
należy przypomnieć, że taki sposób myślenia był nieod
łącznie związany z liberalizmem jako doktryną całościową, 
jednakże amerykański myśliciel w głoszonej przez siebie 
teorii sprawiedliwości stawiał sobie za zadanie wyraźne 
oddzielenie liberalizmu politycznego od metafizycznego, 
który, jak pamiętamy, pozostaje w sporze z innymi wizja
mi świata: religijnymi, filozoficznymi i moralnymi. Obra
nie kursu w kierunku wyznaczonym przez ideę toleran
cji oraz poszukiwanie najlepszych warunków wspólnego 
życia mimo zasadniczych różnic, które dzielą ludzi, jest, 
zdaniem Rawlsa, czymś nieuchronnym, ponieważ rosną
ca wciąż złożoność współczesnego świata nie daje moż
liwości, by jedna substancjalistyczna wizja dobra mogła 
posłużyć za wyłączne spoiwo więzi społecznych. Tylko 
narzucenie jednej wizji świata przez jakiś tyrański reżim 
stanowiłoby sposób na urzeczywistnienie takiej wizji. Wol
ność polityczna oswobodzona od metafizycznej podstawy 
poprzez zupełnie nowe ujęcie umowy społecznej zdaje się 
być jedynym rozsądnym wyjściem, które unika strasznej 
alternatywy: wojny wszystkich ze wszystkimi lub tyra
nii. Interpretowana w takim kontekście sprawiedliwość 
proceduralna jako jedyna wydaje się zapewnić pokojową, 
choć nie wolną od sporów, koegzystencję rywalizujących 
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ze sobą religijnych, filozoficznych i moralnych wizji świa
ta, które koncentrują się na różnych ideach dobra. Właśnie 
w tym kontekście należy rozumieć twierdzenie Rawlsa 
o pierwotności słuszności wobec idei dobra.

Z teorią sprawiedliwości łączy się koncepcja osoby ro
zumianej jako idea podstawowa. Zdaniem Rawlsa opis 
sprawiedliwości jako bezstronności wychodzi od założe
nia, że społeczeństwo to system kooperacji w czasie, mię
dzy pokoleniami, dlatego przyjmuje on taką koncepcję 
osoby, która „współbrzmiałaby z tą ideą". Osoba to istota 
równa i wolna. „Podstawowa idea - podkreśla RawIs—jest 
taka, że z racji posiadania dwóch władz moralnych (zdol
ności posiadania poczucia sprawiedliwości i zdolności 
kierowania się jakąś koncepcją dobra) oraz władz rozumu 
(sądzenia, myślenia i wnioskowania, związanych z tam
tymi władzami), osoby są wolne. Posiadanie tych władz 
w minimalnym stopniu wymaganym po to, by być w peł
ni kooperującymi członkami społeczeństwa, czyni osoby 
równymi" (Lp, s. 52). Co godne uwagi, Rawls przypisuje 
osobie dwie władze moralne, które związane są z ideą ko
operacji, czyli posiadanie poczucia sprawiedliwości oraz 
zdolność kierowania się koncepcją dobra. Charakter osoby 
łączy się z zasadami sprawiedliwości. To, że jest ona wol
na, łączy się bardziej z pierwszą zasadą sprawiedliwości, 
to zaś że jest równa - z drugą zasadą. Podkreśla się, że re
edukacja pola znaczeniowego osoby rozumianej politycz
nie, nie zaś metafizycznie, do obywatela demokracji libe
ralnej posiadającego poczucie sprawiedliwości i koncepcję 
dobra posiada - jak to określił Sandel- wyzwalający cha
rakter, gdyż dotyczy jedynie ograniczonego obszaru rela
cji w podstawowej strukturze społeczeństwa, w przedłu
żeniu idei tolerancji i zakazie niewolnictwa. Oznacza to, że 
koncepcja ta pozostawia szerokie pole dla wszelkich moż
liwych i różnorodnych wyrazów życia tak osobowego, jak
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i wspólnotowego. Ten wyzwalający charakter osoby nie 
pociąga jednak za sobą atomizacji, osoby są związane jakąś 
poszczególną wizją dobra, kooperują z innymi, osadzone 
są w tradycji itd. Odnoszą się zatem do tła przekonań.

Powstaje pytanie: jaka jest ta pozytywna relacja między 
regułą sprawiedliwości a tłem przekonań głoszonych we 
współczesnych, liberalnych i spluralizowanych społeczeń
stwach? W tym kontekście pojawia się idea konsensu oraz 
specyficznie rozumianego dobra wspólnego. Aby odpo
wiedzieć na pytanie o relację między regułą a tłem prze
konań, trzeba odwołać się do idei częściowego konsensu 
(overlapping consensus). Nietrudno zauważyć, że idea ta 
stanowi przedłużenie refleksyjnej równowagi powstającej 
między teorią a dobrze ugruntowanymi przekonaniami. 
Tym razem - jako że niemożliwe jest uznanie jednego sub
stancjalnego dobra w spluralizowanym społeczeństwie - 
aby zapewnić jedność i stabilność w dobrze urządzonym 
społeczeństwie, niezbędny jest częściowy konsens rozum
nych całościowych doktryn. Zapytajmy, co motywuje lu
dzi do bezstronnej kooperacji? Najprościej rzecz ujmując: 
ich własne całościowe doktryny. Albowiem tylko obejmu
jące całość życia (comprehensive) doktryny religijne, filozo
ficzne i moralne mogą - i to mimo że są często przeciw
stawne - konkurować poprzez wzajemne nakładanie się 
na siebie w celu ugruntowania wspólnych wartości. Wy
nika z tego, zdaniem Rawlsa, że rozróżnienie „metafizycz
ny" - „polityczny" w przypadku liberalizmu politycznego 
nie pociąga za sobą ani obojętności, ani wrogości wobec 
„metafizycznych" koncepgi dobra, ponieważ to właśnie 
z ich wzajemnej rywalizacji, z konkurowania ze sobą róż
nych sposobów rozumienia dobra, polityczna sprawie
dliwość czerpie siłę zapewniającą trwanie i ciągłość. Raz 
jeszcze wyraźnie widać, że wbrew pewnym elementom 
transcendentalizmu obecnym w koncepcji Rawlsa idea
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częściowego konsensu jest w konsekwencji ideą pragma
tyczną która wyłoniła się z historycznej praktyki demo
kracji. Jeszcze jedna rzecz, z pozoru tylko paradoksalna 
dla spadkobiercy tradycji kantowskiej, warta jest podkre
ślenia. Rawls jest przekonany, że „różne polityczne poglą
dy, nawet jeśli wszystkie są liberalne, w znaczeniu wspie
rające liberalną konstytucyjną demokrację, bez wątpienia 
posiadają jakieś pojęcie dobra wspólnego"47. Jest to coś, co 
umożliwia ludziom czynić użytek z przysługujących im 
wolności.

J. Ra w 1 s, Commonweal Interview with John Rawls, w: tenze, Collected 
Papers..., s. 622.

47





Racjonalna moralność 
W ŚWIECIE WIELOŚCI 

DÓBR I KONFLIKTÓW - 

ETYKA DYSKURSU

Wstęp

We współczesnych debatach etycznych ważne i wyraziste 
stanowisko zajmują filozofowie, którzy określane przez 
siebie poglądy nazywają etyką dyskursu. Do wspomnia
nych autorów, obok Karla-Otto Apia, bez wątpienia na
leży również Jürgen Habermas. Niemiecki myśliciel wy
raźnie sformułował swoje etyczne poglądy w różnych 
tekstach48 dotyczących zarówno zagadnień teoretycznych, 

48 W analizie poglądów Habermasa odwołam się do tych teksów, któ
re bezpośrednio dotyczą kwestii etyczno-moralnych, są to przede 
wszystkim: J. Habermas, Moralbewusstsein und kommunikatives 
Handeln, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1983, w szczególno
ści rozdział 3: Diskursethik- Notizen zu einem Begriindungsprogramm, 
oraz rozdział 4: Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln; ten
że, Erläuterungen zur Diskursethik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main 1991. Zwłaszcza ten drugi tekst będzie naszym punktem od
niesienia, choć trzeba przyznać, że nie wyczerpuje one całości re
fleksji Haberamasa nad tymi zagadnieniami. Bez wątpienia trzeba tu 
także dodać: tenże, Die Einbeziehung des Anderentenże, Die Zu
kunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, 
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jak i konkretnych problemów natury praktycznej. Sta
wiając pytania o to, czym jest prezentowane przez niego 
stanowisko oraz jakie specyficzne cechy da się w nim wy
różnić, należy przede wszystkim pamiętać, że poglądy 
Habarmasa sytuują się w linii tradycji kantowskiej. Za
razem trzeba uwzględnić fakt, że odniesienie do poglą
dów Kanta, a przez to i sam charakter etyki Habermasa, 
zapośredniczony jest przez wiele elementów, które wpły
nęły na ich istotne modyfikacje. Te modyfikacje są najczę
ściej wynikiem toczonych sporów, które doprowadziły do 
przyswojenia nowych treści i uwzględnienia niektórych 
argumentów wytoczonych przeciwko Kantowi. Autor Teo
rii działania komunikacyjnego podtrzymuje zresztą zdanie, 
że horyzont współczesnych debat etycznych wyznacza
ny jest w znacznej mierze przez spór historycznych sta
nowisk, w których zasadniczą rolę odgrywają takie nurty, 
jak: neoarystotelizm, heglizm, kantyzm oraz utylitaryzm. 
Innymi słowy, poglądy samego Habermasa można z jed
nej strony uznać za przynależne do określonej tradycji, to 
jest tradycji kantowskiej, z drugiej zaś strony ich kształt 
jest wynikiem wielu przeobrażeń, którym podlegały pod
czas dyskusji z przedstawicielami innych orientacji. Oczy
wiście nie należy także zapominać, że - jak każda orygi
nalna koncepcja - również propozycja Habermasa posiada 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001; wyd. polskie: Przyszłość 
natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, przeł. Μ. Łu
kasiewicz, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003; 
G. Borradori, Filozofia to czasach terroru. Rozmowy z ¡Hrgenem Ha
bermasem i Jacques'em Derridq, przeł. A. Karalus, Μ. Kilanow- 
ski, B. Orlewski, red. A. Szahaj, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008. Oczywiście pełne opracowanie tego 
zagadnienia wymagałoby napisania obszernej rozprawy uwzględ
niającej wiele aspektów tej bogatej twórczości. W mojej analizie sku
pię się jedynie na niektórych kwestiach, które wnikliwy czytelnik 
podanych dzieł z łatwością rozpozna.
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własną specyfikę. W dalszej części spróbuję przedstawić 
istotne elementy stanowiska niemieckiego filozofa, poka
zując jednocześnie te punkty, które spowodowały ważne 
modyfikaqe jego myśli.

Ogólna charakterystyka filozofii moralności 
typu kantowskiego

Zacznijmy od kwestii natury ogólnej. Jakie, zapytajmy, za
łożenia leżą u podstaw filozofii moralności typu kantow
skiego? Otóż, podejmując jej ogólną charakterystykę, moż
na posłużyć się czterema pojęciami. Etyka dyskursu, która 
przynależy do tego typu filozofii moralności, jest: deonto- 
logiczna, kognitywistyczna, formalistyczna i uniwersali- 
styczna. Zdaniem Habermasa wszystkie te elementy można 
dostrzec u Kanta. To właśnie myśliciel z Królewca skupiał 
się na sądach normatywnych, które miały być ugruntowa
ne i dlatego ograniczał się do ścisłego, a nawet restrykcyj
nego kryterium moralności. Jednym z istotnych cech tego 
podejścia jest to, że - w przeciwieństwie do niektórych 
klasycznych etyk, szczególnie tych, które odwołują się do 
Arystotelesa, a więc do kwestii związanych z „dobrym 
życiem" - Kant kładzie nacisk na słuszność postępowa
nia, na słuszność działania. Innymi słowy, nie mówi się tu 
przede wszystkim o dobru i dobrym życiu, lecz o słusz
nym postępowaniu. Sądy moralne mają wyjaśniać, w jaki 
sposób konflikty związane z życiem, z działaniem zostają 
uregulowane w oparciu o racjonalne motywy zgody. Fun
damentalnym zjawiskiem, które z punktu widzenia moral
ności należy wyjaśnić, jest preskryptywna ważność norm 
działania. Właśnie w tej perspektywie mówi się o etyce de- 
ontologicznej. Tego rodzaju etyka pojmuje słuszność norm 
jako analogiczną do prawdy twierdzeń asertorycznych. 
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Habermas wyraźnie jednak zaznacza, że „prawda" mo
ralna twierdzeń deontologicznych nie powinna być zasy
milowana przez ważność twierdzeń opisowych. Mamy tu 
zatem do czynienia z „ruchem" przeciwnym do tego, któ
ry charakteryzuje na przykład intuicjonizm lub etykę war
tości. Takie podejście znajduje swój odpowiednik u Kanta, 
który oddzielał rozum teoretyczny od rozumu praktycz
nego. Habermas zatem pojmuje normatywną słuszność 
jako żądanie ważności analogicznej do prawdy. I właśnie 
w tym sensie mówi się o etyce kognitywistycznej, która 
powinna móc odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wy
powiedzi normatywne mogą być uzasadnione. U Kanta, 
jak wiadomo, to imperatyw kategoryczny przyjmuje rolę 
zasady, która pozwala stwierdzić ważność norm działania 
do bycia uniwersalnymi. Innymi słowy, to, co uzasadnione 
z moralnego punktu widzenia, winno być chciane przez 
wszystkie byty rozumne. W tej perspektywie mówimy 
o tym, że jest to etyka formalistyczna.

Warto wszakże podkreślić różnicę, nie jedyną zresztą, 
która istnieje między filozofią moralności Kanta a etyką 
dyskursu Habermasa. Najprościej rzecz ujmując, różnica 
polega na tym, że w etyce dyskursu procedura argumen
tacji moralnej zajmuje miejsce imperatywu kategorycz
nego. Tworzy ona tak zwaną zasadę „D" (diskursethische 
Grundsatź), zgodnie z którą tylko takie normy mogą pre
tendować do ważności, które mogłyby uzyskać zgodę 
wszystkich zainteresowanych i uczestniczących w dys
kusji praktycznej stron. Jednocześnie imperatyw katego
ryczny zostaje wyniesiony do rangi zasady uniwersaliza
cji „U" (Uniuersalisierurigsgrundsatź), która w praktycznym 
dyskursie pełni rolę reguły argumentacyjnej. Dochodzimy 
tu do punktu, w którym ujawnia się kolejna cecha tej ety
ki, a mianowicie to, że jest ona uniwersalistyczna. Cieka
we i godne zapamiętania jest to, że za tym stwierdzeniem 
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kryje się przekonanie mówiące, że zasada moralna nie wy
raża jedynie intuicji pewnej kultury czy określonej epoki, 
lecz ujmuje to w sposób uniwersalny. Oznacza to, że zasa
da moralna nie stanowi odbicia przesądów dorosłego oby
watela płci męskiej, mieszczanina pochodzącego z Mitte
leuropa, osadzonego w czasowych i kulturowych ramach, 
lecz posiada cechy uniwersalne.

Na czym polega procedura dyskursu czy dyskusji prak
tycznej? Punkt widzenia, w oparciu, o który kwestie mo
ralne mogą być bezstronnie oceniane, Habermas nazywa 
„moralnym punktem widzenia" (moral point of view). Nie
miecki myśliciel kładzie nacisk na fakt, że to właśnie for- 
malistyczne oraz proceduralne filozofie moralności propo
nują reguły wyjaśniające, jak należy rozważać coś z takiego 
właśnie moralnego punktu wiedzenia. Kto współcześnie 
reprezentuje tego typu filozofie? Nie pomylę się, jeśli po
wiem, że jest to grupa myślicieli, do której oprócz Ha- 
bermasa należą także Rawls oraz George Herbert Mead. 
Rawls na przykład w słynnym dziele Teoria sprawiedliwości 
wysunął propozycję tak zwanej pierwotnej pozycji, czy sy
tuacji pierwotnej, w której wszystkie strony traktowane są 
jako racjonalne podmioty decyzji, równe wobec prawa, bez 
uwzględniania ich statusu społecznego itd. Jak wiadomo, 
pozycja pierwotna ma zapewnić wszystkim zawierającym 
umowę stronom postępowanie fair. Habermas uważa, że 
procedura praktycznego dyskursu daje więcej korzyści 
w stosunku do tego, co zaproponował Rawls.

Zanim zajmiemy się tym w sposób bardziej szczegóło
wy, postawmy takie pytanie: do czego odwołuje się filozo
fia moralności, gdy w sposób proceduralny wyraża swoje 
stanowisko? Co jest podstawą całej procedury? Otóż Ha- 
barmas zaproponował interesujące twierdzenie: filozofia 
moralności w sposób proceduralny wyraża pewne fun
damentalne intuicje moralne, które same mają charakter 
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substancjalny. Warto dodać, że słówko „moralne" oznacza 
tu takie intuicje, które informują nas, jak powinniśmy po
stępować, by sprzeciwić się oraz przeciwdziałać skrajnej 
kruchości i bezradności osób tak, by je chronić. Można 
więc powiedzieć, że z antropologicznego punktu widzenia 
moralność to swego rodzaju „dyspozycja ochraniająca", 
która kompensuje właściwą człowiekowi kruchość wpi
saną w społeczno-kulturową formę życia. Innymi słowy, 
mogące działać i mówić podmioty stają się jednostkami 
poprzez fakt tworzenia wielostronnych relacji, gdy stają 
się członkami wspólnoty językowej, a tym samym dzielą 
intersubiektywny świat życia. Wynikają z tego, zdaniem 
Habermasa, dwa zadania, które winny poglądy moralne 
rozwiązywać: po pierwsze, winny one nadać wartość nie
zbywalności jednostek, domagając się równego szacunku 
dla godności każdego; po drugie, winny chronić relacje 
wzajemnego uznania, dzięki którym jednostki stają się 
członkami społeczności. Należy zaznaczyć - dla ścisłości- 
że tym dopełniającym się zadaniom odpowiadają dwie za
sady: zasada sprawiedliwości i zasada solidarności. Pod
czas gdy jedna postuluje równy szacunek i równość praw 
dla każdego, druga domaga się empatii i uwagi wobec 
pomyślności innego człowieka. Te dwie zasady łączą się 
w jednym źródle - w ludzkiej, egzystencjalnej kruchości, 
która domaga się kompensacji. Moralność nie może chro
nić jednej, nie chroniąc zarazem drugiej - ochrona praw 
jednostek jest bezcelowa bez ochrony dobra wspólnoty, do 
której należą.

Ujawnia się tu ważna cecha etyki Habermasa, do której 
będę jeszcze powracać w dalszej części tekstu, a mianowi
cie to, że wewnętrzna więź między dwiema zasadami mo
ralnymi odwołuje się do różnych, często przeciwstawnych 
sobie tradycji myślenia etycznego, które tutaj zostają zin
tegrowane. W oparciu o wiedzę historyczną stwierdzamy, 
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że z jednej strony etyki obowiązku skupiały się na zasa
dzie sprawiedliwości, natomiast etyki dobra zajmowały 
się przede wszystkim kwestią dobra wspólnego. Autor 
Teorii działania komunikacyjnego przypomina jednak, że już 
Hegel zauważył, iż oddzielenie tych dwóch aspektów po
woduje brak jedności fenomenu moralnego. Habermas 
zwraca uwagę, że Hegel przeciwstawił się abstrakcyjnemu 
uniwersalizmowi sprawiedliwości, który wyraża się w in
dywidualistycznych podejściach na przykład jak u Kan
ta, ale odrzucał on także partykularyzm dobra wspólnego 
w etyce polis Arystotelesa czy w tomistycznej etyce dobra. 
Habermas w swoich poglądach idzie za tą fundamentalną 
intuicją Hegla, pragnie jednak zdać z niej w pełni sprawę, 
posługując się środkami kantowskimi. Innymi słowy, ob- 
staje on przy ścisłej relaqi między sprawiedliwością a soli
darnością, którą wyraża w duchu kantowskim49. Ponadto 
wprawdzie filozofia ta skupia się na kwestiach sprawie
dliwości, jednak nie powinna przez to zaniedbywać kon
sekwencji działania, w związku z czym słusznie, zdaniem 
autora Teorii działania komunikacyjnego, krytykowana jest 
przez utylitarystów. W tym sensie skupia się ona również 
na rezultatach i konsekwencjach, które jednocześnie mają 
na uwadze dobro wszystkich i każdego.

49 Część poglądów Habermas usytuować można w tradycji nawiązującej 
do sporu Kanta z Heglem. Spór ten ma długą tradycję, zob. Kant oder 
Hegel? Über Formen der Begründung in der Philosophie, hrsg. D. Hen
rich, Klett-Cotta, Stuttgart 1983. Sam Habermas nawiązuje do tego 
sporu w wielu miejscach.

Siedząc tok myśli Habermasa, dostrzegamy pewną za
leżność, że różnego rodzaju podejścia etyczno-moralne 
zbiegają się w jednym punkcie i z tego samego punktu in
terakcji zapośredniczonej przez język wywodzą się punk
ty widzenia skupione na zrekompensowaniu własnej sła
bości. Dlatego też ogniskują się one wokół takich tematów, 
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jak: równe traktowanie, solidarność i dobro wspólne. Jed
nak te tematy etyczne są niejako osadzone na pewnych 
podstawach czy też odnoszą się one do pewnych warun
ków wyrażonych w teorii działania komunikacyjnego. Ja
kie to warunki? Są to warunki symetrii i wzajemnych ocze
kiwań działania komunikacyjnego, które można dostrzec 
w oparciu o wzajemną odpowiedzialność i wspólne zało
żenia codziennej praktyki nakierowanej na wzajemne zro
zumienie. Innymi słowy, etykę dyskursu charakteryzuje 
strategia, która polega na nabywaniu treści o charakterze 
uniwersalnym w oparciu o ogólne założenia argumentacji. 
Reprezentuje ona wymagającą formę komunikacji, która 
przekracza konkretne formy życia; formę, w której założe
nia działania nakierowane na wzajemne zrozumienie ule
gają generalizacji, czyli zostają rozciągnięte na tak zwaną 
idealną wspólnotę komunikacyjną. Co wchodzi w skład 
takiej wspólnoty? Najprościej rzecz ujmując, ta wspól
nota zawiera wszystkie podmioty zdolne do mówienia 
i działania.

Raz jeszcze należy wyraźnie podkreślić, że reprezen
towana przez Habermasa etyka dyskursu - mimo wie
lu podobieństw - różni się od etyki Kanta przynajmniej 
w kilku punktach. Gdyby próbować wskazać te punkty, to 
bez wątpienia jednym z pierwszych byłby ten, w którym 
etyka dyskursu odrzuca doktrynę dwóch królestw. Dla 
przypomnienia dodajmy, że opiera się ona na rozróżnie
niu: intelligibilne - z czym łączy się wolna wola i obowią
zek, oraz fenomenalne - co między innymi zawiera nasze 
skłonności, subiektywne motywy oraz instytucje społecz
ne i państwowe. W przypadku etyki dyskursu rozdźwięk 
między tym, co inteligibilne, a tym, co empiryczne, zosta
je zredukowany do, jak to ujmuje autor Działania komuni
kacyjnego, napięcia, które rozpoznaje się w faktycznej sile 
przeciwstawnych założeń w obrębie codziennej praktyki 
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komunikacyjnej. Druga istotna różnica polega na tym, że 
etyka dyskursu wychodzi poza czysto wewnętrzne, czy 
monologiczne podejście Kanta. Nie będzie tu od rzeczy 
przypomnieć, że autor Uzasadnienia metafizyki moralności 
uznawał, że każdy rozważa w swoim wnętrzu maksymy 
działania. Etyka dyskursu w tym ważnym punkcie zrywa 
z monologizmem Kanta. Przyjmuje ona inny punkt widze
nia: wzajemne zrozumienie możliwych do uniwersalizacji 
interesów jest wynikiem publicznej dyskusji realizowa
nej intersubiektywnie. Innymi słowy, to, co uniwersalne, 
wywodzi się z użycia języka i tworzy wspólną strukturę 
wcześniejszą od każdej jednostki. Wreszcie, zdaniem Ha- 
bermasa, etyka dyskursu podnosi żądanie rozwiązania 
problemu ugruntowania, które Kant ostatecznie pominął 
przez odwołanie się do faktu rozumu, do doświadczenia 
przymusu przez obowiązek, dzięki dedukcji zasady uni
wersalizacji „U" w oparciu o uniwersalne zasady argu
mentacji. Wyrażając to inaczej, można powiedzieć, że ety
ka dyskursu uwzględnia heglowską teorię uznania, biorąc 
pod uwagę intersubiektywne odczytanie imperatywu 
kategorycznego, który wyrażony zostaje w języku teorii 
działania komunikacyjnego.

Ktoś jednak mógłby zapytać: czy Kant, podobnie jak 
Habermas, uznając formalny lub proceduralny charakter 
zasady argumentacyjnej, nie uprawomocnia tym samym 
wyłącznie wypowiedzi tautologicznych? Czy taki zarzut, 
dodajmy, sformułowany kiedyś w stosunku do Kanta 
przez Hegla, dotyczy także etyki dyskursu? Znamienne, 
że sam Habermas uważa, iż zasady te nie tylko wymagają 
logicznej spójności, lecz także zastosowania z punktu wi
dzenia moralności substancjalnej, a zatem wyposażonej 
w pewną treść. Innymi słowy, nie chodzi o formę, którą 
powinny posiadać uniwersale normatywne twierdzenia, 
ale o to, by wiedzieć, czy my wszyscy możemy chcieć, by 
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jakaś norma nabrała w danych okolicznościach uniwersal
nego charakteru obowiązku. Należy dodać, że treści, które 
są aprobowane w świetle zasady moralnej, nie są bynaj
mniej tworzone przez filozofów, lecz wyrastają bezpo
średnio z życia. To znaczy, że konflikty działania, oceniane 
z moralnego punktu widzenia i rozwiązywane w postaci 
konsensusu, rodzą się z codziennej praktyki komunikacyj
nej; nie są one tworzone, lecz przez rozum odkrywane.

Autor Teorii działania komunikacyjnego wyraża pogląd, 
że każda etyka proceduralna winna oddzielać strukturę 
od treści sądu moralnego. Posługując się „deontologiczną 
abstrakcją", wydobywa ona z masy codziennych praktyk 
te, które są dostępne dla racjonalnej dyskusji, i następnie 
poddaje je testowi ugruntowania. To tutaj dokonuje się 
ważne rozróżnienie, do którego jeszcze powrócimy. Od
dziela się bowiem wypowiedzi normatywne uznawane za 
„słuszne" od wypowiedzi wartościujących odnoszących 
się do tego, co po prostu preferujemy jako „dobre" życie 
w obrębie naszych tradycji. Aby powyższą procedurę zi
lustrować, odwołajmy się do często podawanego przez 
Habermasa przykładu praw człowieka. Wcielają one in
teresy możliwe do uniwersalizagi i stanowią jednocześnie 
moralną substancję naszego porządku prawnego, nikt też 
nie może im zarzucić, że gdy mowa o życiu etycznym, nie 
odpowiadają współczesnym formom czy warunkom ży
cia. W konsekwencji tego każda uniwersalistyczna mo
ralność odsyła do pewnych preferowanych form życia. 
Wymaga ponadto zgody z praktykami sogalizacji i edu
kacji, które zakorzeniają się u osoby dorosłej w mocno 
zinterioryzowanej świadomości. Taka uniwersalistyczna 
moralność wymaga także zgody z instytugami politycz
nymi i społecznymi. Na marginesie dodajmy tutaj, że sam 
zresztą uniwersalizm moralny narodził się w kontekście 
pewnego społeczeństwa dokładnie za sprawą Rousseau 
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i Kanta. Tym samym zapoczątkowany został historyczny 
proces, nierzadko pełen błędów i trudności, który jednak 
zorientowany pozostaje na realizację uniwersalnych praw 
podstawowych. Zatem filozofii moralności przypada wy
jaśnienie i ugruntowanie moralnego punktu widzenia. 
Teoria moralna ma wyjaśnić uniwersalny rdzeń naszych 
moralnych intuicji i odrzucić sceptycyzm moralny.

Rozum praktyczny w różnych swoich użyciach: 
różnica między etyką a moralnością

Klasyczną refleksję etyczną, podobnie jak teorie współ
czesne, można, posługując się językiem kaniowskim, 
scharakteryzować jako próbę odpowiedzi na pytania: jak 
powinienem się zachowywać? Co powinienem czynić? 
Co powinniśmy czynić? Próbując odpowiedzieć na te py
tania, autor Erläuterungen zur Diskursethik w rozdziale V 
tejże książki rozróżnia trzy obszary użycia rozumu prak
tycznego: pragmatyczny - zorientowany na cel, etyczny 
- skupiający się na dobru i moralny - odnoszący się do 
słuszności czy sprawiedliwości.

W pierwszym użyciu takie pytania jak „Co powinie
nem czynić?" oraz „Co powinniśmy czynić?" łączą się 
z zadaniami pragmatycznymi. Mieszczą się tu obserwacje, 
poszukiwania, porównywania, oceny - słowem, wszyst
kie te czynności, które dokonywane są w oparciu o infor
macje empiryczne, a które są wymagane z punktu widze
nia skuteczności. Refleksja praktyczna dokonuje się tutaj 
w horyzoncie racjonalności zorientowanej na określony 
cel, poszukuje się odpowiedniej techniki, strategii czy pro
gramu skutecznej w realizacji celu. Wynikiem takiej reflek- 
sji mogą być imperatywy hipotetyczne. Jak wiadomo, sam 
Kant mówił o regułach przydatności, radach mądrości, 
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imperatywach technicznych i pragmatycznych. Innymi 
słowy, wskazówki działania mówią, co powinno się robić 
lub koniecznie wykonywać (łun „soli" oder tun „muss") ze 
względu na pewien problem czy też jeśli chce się zrealizo
wać pewne wartości lub pewne cele. Może pojawić się jed
nak sytuacja, w której same wartości staną się problema
tyczne i wówczas pytania: „Co powinienem czynić?", „Co 
powinniśmy czynić?" przekraczają horyzont racjonalności 
uwzględniającej jakiś cel. Krótko mówiąc, jest to sytuacja, 
w której może się okazać, że wcale nie chodzi o kwestie 
pragmatyczne. Ma to często miejsce w sytuacji wyboru. 
Stajemy na przykład wobec konieczności podjęcia decyzji 
odnoszącej się do przeszłego życia, wybieramy kierunek 
studiów lub zawód. Nasz dylemat łączy się z talentami, 
dyspozycjami, z tym, czym się interesujemy, z tym, jaki ro
dzaj aktywności byłyby dla nas w pełni satysfakcjonujący, 
a jaki mniej lub wcale. Pytania, które sobie w tej sytuacji 
stawiamy, prowadzą do uświadamiania sobie przez nas 
pewnej fundamentalnej kwestii: jakie życie chcielibyśmy 
prowadzić. Trzeba więc wyraźnie powiedzieć, że mocne 
preferencje i wartościowania nie dotyczą wyłącznie jed
nostkowych i niekiedy przypadkowych decyzji. Dzięki 
nim otwiera się o wiele szerszy horyzont.

Obszar etyki

Panuje powszechne przekonanie, że ten właściwy ety
ce obszar zawiera poważne i znaczące decyzje, które od 
czasów Arystotelesa są traktowane jako kluczowe kwestie 
dotyczące dobrego życia. Innymi słowy, zły wybór może 
mieć wpływ na złe życie, dobry może uczynić je szczęśli
wym. Dlatego też rozum praktyczny nie jest nakierowany 
tylko na to, co możliwe i celowe, lecz także na to, co dobre, 
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a tym samym jego zastosowanie przesuwa się na obszar 
etyki. Odnosząc powyższe uwagi do konkretnej sytuacji, 
bez trudu zauważamy, że jeśli stoimy przed wyborem stu
diów ekonomicznych lub artystycznych, to decyzję wybo
ru będzie można uzasadnić na podstawie racji, o których 
wiemy czy wierzymy, że są dobre, lub chcielibyśmy, by ta
kie były. W konsekwencji są to drogi prowadzące do życia 
dobrego lub szczęśliwego. Habermas umieszcza w tym 
obszarze poglądy podkreślające mocne wartościowania, 
orientujące się na jakiś cel, usytuowane przez każdego 
z nas wobec jakiegoś dobra. Krótko mówiąc, stajemy tu
taj wobec grupy pytań zorientowanych wobec jakiegoś 
dobra lub szczęścia. Nie należy zapominać, że etyczne 
pytania o własną pomyślność pojawiają się w kontekście 
określonej biografii albo określonej formy życia. Tym sa
mym są one spokrewnione z pytaniami o tożsamość. Ha
bermas zgadza się w tym punkcie z Taylorem, twierdząc, 
że samo rozumienie osoby, trybu życia, charakteru i zło
żonych relacji z innymi łączy się ze scalającym je zagad
nieniem tożsamości osoby50, a więc także z tym, jak po
winniśmy rozumieć samych siebie, kim jesteśmy i kim 
chcemy być w przyszłości. Podobnie jak jednostka może 
zastanawiać się nad sobą i nad swoim życiem po to, by 
stawać się taką osobą, jaką pragnęłaby być, tak członko
wie wspólnoty mogą prowadzić rozważania publiczne po 
to, by zrozumieć siebie na podstawie wspólnotowej formy 

511 Taylor należy do grupy współczesnych filozofów moralności. Moż
na by tu także przykładowo umieścić Alasdaira Maclntyre'a czy Ber
narda Williamsa, którzy pozostają w sporze z Habermasem i jego 
proceduralną etyką dyskursu. Nawiązując do różnych tradyqi my
ślenia etycznego, przede wszystkim tradycji arystotelesowskiej oraz, 
jak w przypadku samego Taylora, do Hegla, starają się oni bronić 
tezy o pierwotności etyki dobra. Habermas z kolei przyjmuje te po
glądy, ale obstaje przy wyższości słuszności nad dobrem.
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życia i jego tożsamości. W tych etyczno-politycznych dys
kusjach członkowie wspólnoty mogą zdać sobie sprawę 
z tego, kim są i kim chcieliby być jako, na przykład, człon
kowie rodzin czy obywatele państwa. Łatwo dostrzec, że 
chodzi tu o mocne wartościowania odnoszące się zarów
no do osoby, jak i do całości wspólnoty. Trzeba zaznaczyć, 
że na tego rodzaju pytania w zasadzie nie ma odpowiedzi 
niezależnej od kontekstu, a więc odpowiedzi ogólnej, na 
równi wszystkich wiążącej.

Wymienione zagadnienia, mimo złożoności i bogac
twa, nie wyczerpują oczywiście całości poruszanej przez 
etykę problematyki. Mieszczą się tu bowiem także pytania 
egzystencjalno-etyczne dotyczące możności bycia sobą. 
W rozdziale zatytułowanym Zasadna powściągliwość. Czy 
istnieje postmetafizyczna odpowiedź na pytanie o „właściwe ży
cie"?5', niemiecki myśliciel zauważa, że Kierkegaard jako 
pierwszy w odpowiedzi na podstawowe etyczne pytanie 
o udane i nieudane życie wysunął pojęcie „możności by
cia sobą", a tym samym otworzył perspektywę dla swo
ich dwudziestowiecznych filozoficznych następców: M. 
Heideggera, Jaspersa i Sartre'a. W interpretaq’i Haberma- 
sa duński filozof okazuje się myślicielem, który w zaska
kująco nowatorski sposób sformułował pytania etyczne 
i udzielił na nie odpowiedzi, zachowując z jednej strony 
ich substancjalną treść - orientującą nas na udane życie, 
z drugiej zaś strony - formalny charakter uwzględniający 
roszczenia światopoglądowego pluralizmu zakazującej ku
rateli w kwestiach etycznych. Krótko mówiąc, etyka Kier- 
kegaarda pozwala określić autentyczne życie, ponieważ 
sądy o możliwości bycia sobą mają charakter normatywny 

51 J. Habermas, Zasadna powściągliwość. Czy istnieje postmetafizyczna 
odpowiedź na pytanie o „właściwe życie"?, w: tenże, Przyszłość natury 
ludzkiej..
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i umożliwiają nam orientowanie się w świecie moralno
ści. Etyka ta może dokonywać osądów egzystencjalnych 
modi, ale jednocześnie powstrzymuje się przed tym i stąd 
wypływa pochwała Habermasa za jej powściągliwość od 
całościowego ukierunkowania indywidualnych projektów 
życiowych i form życia, co z kolei odpowiada wymogom 
pluralizmu światopoglądowego. W konsekwencji, wpi
suje się ona w ramy współczesnego świata, gdzie z jednej 
strony występuje pluralizm światopoglądowy, z drugiej - 
postępująca indywidualizacja stylów życia.

Rodzi się pytanie: jakie wnioski można wyciągnąć 
z takiej sytuacji? Z pewnością sytuacja ta nie jest jedno
znaczna i mogą rodzić się różne jej interpretacje. Faktycz
nie, dla jednych różnorodność nieprzystających do siebie 
sposobów życia może być rozumiana jako objaw kryzysu 
sensu i utraty podstawy, a tym samym skłaniać do poszu
kiwania jakiegoś trwałego, metafizycznego gruntu. W ten 
sposób traktują tę sytuację tradycyjnie nastawieni myśli
ciele. Dla innych - a są w tym gronie tacy współcześni fi
lozofowie, jak: Rawls i sam Habermas - taka sytuacja daje 
podstawę do wyciągnięcia wniosku z klęsk wielu trady
cyjnych filozoficznych usiłowań zmierzających do tego, 
by uprzywilejować i wyróżnić określone sposoby życia 
jako powszechnie obowiązujące. Sądzą oni, że współcze
sne społeczeństwa, sprawiedliwie zorganizowane, po
zostawiają woli poszczególnych osób to, co chcą „czynić 
z czasem własnego życia". Każdemu zapewniają, na rów
nych prawach, możliwość kształtowania własnych poglą
dów etycznych w taki sposób, by każdy mógł realizować 
osobistą koncepcję „dobrego życia". Z góry uprzedzając 
możliwą krytykę, należy dodać, że nie oznacza to bynaj
mniej dowolności i relatywizmu. Koncepcje dobrego życia 
kształtują się bowiem w określonych kontekstach tradygi 
metafizycznych, religijnych czy filozoficznych.
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Obszar moralności

Mimo że etyka i moralność wywodzą się z tego samego py
tania: „Co powinienem (powinniśmy) czynić?", to jednak 
- zdaniem Habermasa - powinno się je odróżniać. Kiedy, 
zapytajmy, pytanie to zmienia znacznie i staje się pytaniem 
dotyczącym moralności? Najprościej rzecz ujmując, dzieje 
się tak wtedy, gdy moje działanie spotyka się z interesami 
drugiego człowieka i prowadzi do konfliktów. Ponadto, 
istotną rzeczą jest to, że konflikty te winne być uregulowane 
bezstronnie, a więc z moralnego punktu widzenia. Można 
by zapytać: dlaczego konflikt? Jest tak, ponieważ w działa
niu strony zakładają, że każda postępuje i podejmuje decy
zje zgodnie z kryteriami własnego interesu i właśnie z tej 
perspektywy nieuchronnie pojawia się utajony konflikt 
Konflikt ten może być rozwiązany, a nawet uregulowany 
z perspektywy wzajemnego interesu. Wymaga to wszak
że radykalnej zmiany perspektywy oraz własnej postawy. 
Ujmując rzecz jeszcze inaczej, można stwierdzić, że proble
matyka specyficznie moralna różni się od etycznej w kilku 
punktach. Jakie to punkty? Przede wszystkim moralność łą
czy się z prawami i obowiązkami, następnie nie bierze za cel 
udanego życia, czyli kwestii „Bum jestem (jesteśmy)?" lub 
„Kim chciałbym (chcielibyśmy) być?", lecz stawia pytanie 
odmienne, to znaczy: „W oparciu o jakie normy chcieliby
śmy współegzystować i jakie konflikty działania mogą być 
uregulowane we wspólnym interesie wszystkich?". Wresz
cie, właściwa problematyka moralna wyodrębnia się z ego- 
czy etnocentrycznego punktu widzenia i tym samym stawia 
wymóg właściwego docenienia konfliktów ujętych w per
spektywie tego, czego wszyscy razem mogliby chcieć.

W tak zarysowanej perspektywie uwidacznia się złożo
ny charakter relacji między etyką a moralnością. Najprościej 
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rzecz ujmując, z jednej strony zagadnienia etyczne zbiega
ją się z kwestiami moralnymi, które je dopełniają, z drugiej 
jednak strony, kwestie moralne zdecydowanie wyodręb
niają się na tle zagadnień etycznych. Aby w pełni to sobie 
uzmysłowić, zapytajmy najpierw: gdzie one się spotykają? 
Otóż miejscem stykania się etyki i moralności są maksy
my działania. Maksymy tworzą najbardziej elementarne 
składowe sieci zwyczajów praktycznych, w obrębie któ
rych tworzy się tożsamość i projekt życia osoby lub grupy. 
Maksymy tworzą punkt przecięcia etyki i moralności, po
nieważ mogą być oceniane zarówno z etycznego, jak i mo
ralnego punktu widzenia. Test maksym działania może 
jednak doprowadzić do sytuacji, w której - na przykład - 
słuszna maksyma może nie być dla mnie dobra. Dzieje się 
tak wówczas, gdy nie odpowiada ona obrazowi osoby, jaką 
chciałbym być i za jaką chciałbym zostać uznany. Z kolei ta 
sama maksyma może być niesłuszna, na przykład w przy
padku, gdy jej uniwersalna obserwacja nie jest dobra dla 
wszystkich. W pierwszym przypadku testujemy: czy mak
syma jest dobra dla mnie, w drugim: czy mogę chcieć, by 
maksyma była uniwersalnym prawem.

W tradycji, do której przynależy etyka dyskursu, klu
czową rolę odgrywa wyjaśnianie z moralnego punktu wi
dzenia, czyli z takiej perspektywy, która uprawomocnia 
bezstronny osąd w kwestii sprawiedliwości. Aby osiągnąć 
taki punkt widzenia, wymaga się uniwersalizacji maksym 
oraz poszczególnych interesów, które obligują biorących 
udział w debacie do przekroczenia historycznego kon
tekstu ich form życia, poszczególnych wspólnot oraz za
adaptowania perspektywy wszystkich możliwych osób, 
wspólnot czy grup, których to dotyczy. Pamiętajmy także, 
ze motorem napędowym takiej procedury i jednocześnie 
przesłanką pozwalającą uzasadnić nadrzędną rolę moral
ności wobec etyki, jest konflikt wyłaniający się na styku 
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różnych perspektyw, kontekstów, w jakie wpisuje się wie
dza etyczna. W tym sensie uzasadnione wydaje się twier
dzenie, że czynność abstrahowania niejako rozsadza hory
zont kulturowo określonego świata, w którym dokonuje 
się proces etycznego samorozumienia i jest tym samym 
procesem dekontekstualizacji.

Interpretacja z moralnego punktu widzenia, którą po
dejmuje Habermasowska etyka dyskursu, wpisuje się 
w próbę znalezienia takiej perspektywy, z której kwe
stie moralne mogą być bezstronnie czy bezinteresownie 
oceniane. Charakterystyczne jest to, że zdaniem autora 
Przyszłości natury ludzkiej wszystkie dotychczasowe pró
by zmierzające do określenia tego punku jako punktu 
neutralnego obserwatora nie powiodły się. Dotyczy to 
przykładowo takich autorów, jak Kant, który patrzył na 
świat moralny w całości z perspektywy transcendental
nej, jak i tych, jak utylitaryści, którzy jako obserwatorzy 
empiryczni osadzeni byli w świecie, niemniej wyposażeni 
w formy poznania idealnego. Wszelkie tego rodzaju pró
by zakładają przyjęcie perspektywy trzeciej osoby licz
by pojedynczej oraz łączącego się z nią pewnego stopnia 
obiektywności sądu. Zgodnie z tym wyobrażeniem neu
tralny obserwator działa jako samotny podmiot, przyswa
ja i ocenia informacje według swego własnego rozumienia 
świata. Bezstronność jednak zależy od tego, czy możemy 
ocenić potrzeby i interesy konkurujących ze sobą stron. 
Ponadto, uprzywilejowana pozycja obserwatora i jego 
bezstronność naznaczona jest także słabością polegającą 
na, jak to określa autor Moralbewusstsein und kommunika- 
tives Handeln, monologicznym odcięciu się od horyzon
tów interpretacyjnych stron i zamknięciu dostępu her- 
meneutycznego do moralnego świata, który otwiera się 
tylko od wewnątrz oraz jest z zasady intersubiektywny, 
dzielony z innymi ludźmi. Tak więc Habermas uznaje 
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dotychczasowe próby uzasadnienia pozycji neutralnego 
obserwatora za nieudane.

Jak w takim razie, zapytajmy, Habermas uzasadnia 
własne podejście? Spotykamy u niego pogląd mówiący, że 
ktoś, kto chce rozważać coś z moralnego punktu widzenia, 
nie powinien sytuować się poza intersubiektywnym kon
tekstem wszystkich, którzy uczestniczą w procesie komu
nikacji i angażują się w międzyosobowe relacje. Ten pogląd 
zostaje wzmocniony stwierdzeniem mówiącym, że uczest
nicy komunikacji mogą rozumieć samych siebie jako adre
satów norm tylko w tak zarysowanej sytuacji. Habermas 
różni się zatem od innych tym, że główny nacisk kładzie 
na sytuację intersubiektywnej komunikacji, podczas gdy 
inni uznają punkt widzenia abstrahujący od tych warun
ków. Pogląd ten sprowadza się zatem do przekonania, że 
ważność norm może podlegać dyskusji i tematyzacji tyl
ko w perspektywie pierwszej osoby liczby mnogiej, w od
niesieniu do „nas". Innymi słowy, za każdym razem do 
„naszego" uznania zostaje odesłane żądanie normatywnej 
słuszności. To sformułowanie, wśród wielu różnych wy
kładni, oznacza także to, że nie ignorując kontekstu zapo- 
średniczonego przez język i kulturę, podobnie jak i per
spektywę uczestników dyskusji, jesteśmy w stanie osiągnąć 
bezstronny punkt widzenia dzięki uniwersalnemu otwar
ciu się na indywidualne, różne perspektywy innych osób 
uczestniczących w dyskursie. Jak to lapidarnie określa 
Habermas, każdy powinien móc umieścić się na miejscu 
tych wszystkich, których dotyczy problematyczne działa
nie lub dyskutowana norma. Taka sytuacja opisuje proces 
wzajemnego rozumienia - jego celem jest zgoda bez przy
musu, którą można osiągnąć wyłącznie dzięki posługiwa
niu się dobrymi racjami. Reprezentuje ona argumentację 
w sensie ścisłym. Taka argumentaga zakłada, że wszyscy, 
których dotyczy, mogą jako równi i wolni uczestniczyć 



154 Część!

we wspólnym poszukiwaniu prawdy, gdzie decyduje tyl
ko siła najlepszego argumentu. Wynika z powyższego, że 
wszelkie formy manipulacji czy przymusu zostają wyklu
czone. Na tym właśnie opiera się zasada etyki dyskursu 
mówiąca, że aspirować do słuszności mają prawo tylko 
te reguły, które mogłyby znaleźć uznanie wszystkich za
interesowanych jako uczestniczących w praktycznej dys
kusji. W tym sensie racjonalna dyskusja może odgrywać 
rolę procedury wyjaśniającej moralny punkt widzenia. 
Jest tak, ponieważ wyjaśnienie z moralnego punktu wi
dzenia określa dyskusję praktyczną jako formę komuni
kacji, która poprzez uniwersalną wymianę perspektyw jej 
uczestników zapewnia jednocześnie bezstronność sądu 
moralnego. Innymi słowy, uniwersalna moralność opiera 
się na uniwersalnych i koniecznych założeniach pragma
tycznych. Habermas może przykładowo powiedzieć, że 
dwie fundamentalne dla etyki dyskursu idee - sprawiedli
wości i solidarności - są zakorzenione w „idealizujących 
założeniach komunikacyjnych", a przede wszystkim we 
wzajemnym uznaniu osób, które kierują swoje działania 
tak, by wyrażały roszczenia do ważności.

Wracając raz jeszcze do rozróżnienia etyka-moralność, 
trzeba zauważyć, że zgodnie z przedstawioną wyżej argu
mentacją normatywne obowiązki moralne, które nabywa
my w trakcie wychowania, z jednej strony nie odsyłają nas 
poza granice wyznaczone przez świat konkretnego życia 
rodziny, miasta czy narodu. Dlatego też pozostają osadzo
ne w tych praktykach. Z drugiej jednak strony granice te 
winny zostać przekroczone czy może raczej - zgodnie z in
tencją niemieckiego filozofa - przekraczane. Dokonuje się 
to w racjonalnej dyskusji. Dzieje się tak, ponieważ w sa
mej argumentacji, przekraczając indywidualne horyzonty 
i poszczególne formy życia, na podstawie pragmatycznych 
i normatywnych założeń, dokonują się uniwersalizacji 
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wyabstrahowanie i otwarcie na wspólnotę idealnej komu
nikacji, która zawiera wszystkie podmioty zdolne do dzia
łania i mówienia. Innymi słowy, moralny punkt widzenia 
różni się od punktu widzenia konkretnego życia etyczne
go także uniwersalizującym idealizującym otwarciem. Za 
jego sprawą dochodzi do przesunięcia w kierunku ideal
nych założeń wspólnoty komunikacyjnej, która odgrywa 
rolę kaniowskiej idei regulatywnej. Argumentacja prowa
dzona intersubiekty  wnie, taka, w której mogą brać udział 
wszyscy możliwi dyskutanci, czyni możliwym i koniecz
nym radykalną uniwersalizację, a więc procedurę testowa
nia maksym i sposobów działania. Procedura testowania 
- co charakterystyczne - działa negatywnie w tym sensie, 
że zabrania mojej wizji spraw i domaga się koordynacji 
wszystkich różniących się od siebie perspektyw interpre
tacyjnych, jest to szczególnie ważne obecnie, gdy żyjemy 
w społeczeństwach przesiąkniętych egoizmem i indywi
dualizmem. Habermas z niezachwianą pewnością dowo
dzi, że w dyskusji, która zakłada równych i wolnych part
nerów, zasada uniwersalizacji wymaga, by każda ze stron 
umieściła się w perspektywie wszystkich pozostałych jed
nocześnie; każdy zachowuje możliwość tego, by chcieć, 
aby dyskutowana norma stała się prawem powszechnym. 
Godne zauważenia jest to, że zgodnie z tak przyjętym kry
terium sławna Złota Reguła mówiąca „nie czyń drugiemu 
tego, czego nie chciałbyś, aby tobie czyniono" okazuje się 
niewystarczająca. Zbyt mocno bowiem łączy się z rozu
mieniem siebie i świata. W zasadzie moralnej wyraża się 
idea przekraczania siebie. Sądzę - co widać z przeprowa
dzonego wywodu - że z procedurą testowania związana 
jest krytyka wszelkiego rodzaju interesowności. Moralne 
postępowanie to postępowanie bezinteresowne. Dlatego 
niezbędnym elementem argumentacji jest krytyka wszel
kich form interesu. Mieszczą się w niej wszelkie fałszywe 



156 Część 1

uniwersalizacje norm, które działają wybiórczo i tym sa
mym wykluczają klasy, narody czy mniejszości. Habermas 
jest zdania, że ten, kto w imię uniwersalizmu wyklucza 
innego, zdradza własną ideę.

Ktoś mógłby w tym miejscu zapytać: czy w argumenta
cji praktycznej uzyskujemy wyłącznie odpowiedzi słusz
ne? Na tak postawione pytanie Habermas może udzielić 
odpowiedzi, która tego, kto błędnie odczytuje poglądy 
niemieckiego filozofia, mogłaby dziwić. Otóż twierdzi 
on, że z racji idealnej treści głównych założeń argumen
tacji nigdy nie możemy mieć pewności, czy wypowiedzi, 
które w aktualnym stanie dyskusji uznajemy za prawdzi
we lub słuszne, oprą się z powodzeniem przyszłej kryty
ce. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten fallibilizm wpisuje 
się w teorię dyskursu jako jej nieodłączny element skła
dowy. Stwarza to wszakże w przypadku kwestii norma
tywnych problem, którego najlepszą ilustraqą jest zagad
nienie aborcji. Stanowi ono dodatkowo, dodajmy, dobry 
punkt odniesienia dla ważnego w dyskusji praktycznej 
rozróżnienia praw moralnych, konsensusu i kompromisu. 
Badając problem aborcji, z łatwością zauważamy, że w ak
tualnym stanie dyskusji przeciwstawne strony wydają się 
posiadać dobre argumenty, przy których zdecydowanie 
obstają. Wynika z tego, że obecnie kwestia pozostaje nie
rozstrzygnięta. Wychodząc jednak z moralnego punktu 
widzenia, musimy przyjąć, że in the long run zagadnienie 
to może doczekać się rozstrzygnięcia za pomocą dobrych 
argumentów. Nie możemy wszakże a priori wykluczyć, że 
w przypadku aborcji problem z zasady nie może być roz
wiązany z moralnego punktu widzenia. Jak wiemy, przez 
moralny punkt widzenia staramy się uregulować naszą 
wspólną egzystencję w taki sposób, który byłby dobry dla 
wszystkich. A w związku z tym, że - jak się okazuje na 
mocy powyższej argumentacji - opisy zagadnienia aborcji 
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w sposób nieuchronny łączą się z opisami bycia sobą jed
nostek i grup, odnoszą się więc do zagadnień tożsamości, 
projektów i form życia, to kwestia ta powinna być przed
stawiana w zupełnie innej perspektywie - w perspektywie 
etycznej właśnie. Perspektywa ta zawiera różne ważne 
odpowiedzi, które pozostają zgodne z kontekstem, hory
zontem różnych tradygi i ideałów życiowych. Prowadzi 
to jednak nieuchronnie do pytania: jak mogą na równi ko- 
egzystować ze sobą różne sposoby życia, różne interpre- 
tage świata? Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku 
aborcji. Habermas uważa, że w tym, jak i w innych niekon- 
kluzywnych przypadkach, w których nie można osiągnąć 
konsensusu, a tym bardziej znaleźć rozwiązania z moral
nego punktu widzenia, winniśmy skupić się na szukaniu 
kompromisów. W działaniu argumentacyjnym ważne jest 
zatem to, by rozpoznać, co jest przedmiotem kompromisu, 
co prowadzi do konsensusu, a co wreszcie może być uni
wersalnym przedmiotem uznania.





Etyka:
UNIWERSALIA W KONTEKŚCIE?

Wstęp

Choć Paul Ricoeur nie napisał klasycznego dzieła z dzie
dziny etyki, zagadnienia etyczne są obecne już w najwcze
śniejszych tekstach i stanowią jeden z najważniejszych 
punktów odniesienia w całej jego twórczości. Przykładem 
może być pierwsze samodzielne dzieło, trzytomowa Filo
zofia woli, w której tle obecny jest wielki temat zachodniej 
filozofii, czyli relacja między wolą a dobrem i złem. W póź
niejszym okresie jego twórczości zagadnienia moralne za
wsze zajmowały ważne miejsce. Jednak najwięcej uwagi 
Ricoeur poświęcił etyce w późnym okresie filozoficznej 
aktywności. W 1990 roku ukazało się O sobie samym jako 
innym52, w którym to dziele ponad dwieście stron doty
czy etyki. Te systematycznie opracowane rozważania two
rzą całość, którą sam Ricoeur, nieco ironicznie, nazywał 
„małą etyką". Należy pamiętać, że została ona umiesz
czona w szerokim kontekście antropologii, która uwypu
klała różne zdolności i ograniczenia człowieka: zdolność

52 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym... [dalej cyt. jako: Os], W mo
jej argumentacji opierał się będę głównie na tym dziele, choć się
gnę także po inne teksty, szczególnie te z późnego okresu twórczości 
francuskiego filozofa.
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mówienia, działania czy opowiadania. W tym okresie 
oraz później, aż do śmierci francuskiego filozofa pojawi
ło się dużo tekstów poruszających interesujące nas kwe
stie. Wśród tytułów można wymienić: Zło: wyzwanie rzu
cone filozofii i teologii, dwa tomy Le Juste-1, Le Juste-2, Miłość 
i sprawiedliwość, istotna część rozważań z Pamięci, historii, 
zapomnienia oraz z trzech tomów Lectures, do tego warto by 
także dodać rozmowy z Jean-Pierre'em Changeux opubli
kowane w Ce qui nous fait penser. La Nature et la Règie, czy 
wreszcie Drogi rozpoznania. Całość tworzy więc ogromne 
pole do analiz.

Gdyby pokusić się o systematyzację tych poglądów, 
to trzeba powiedzieć, że stanowisko Ricoeura wpisuje się 
we współczesne spory etyczne, ale jednocześnie łączy się 
z tradycją. Jego stanowisko wiąże się z jednej strony z tra
dycją arystotelizmu, ale nie oznacza to, jak zobaczymy, 
odrzucenia wpływów kantowskich oraz niektórych wąt
ków heglowskich. Z drugiej strony sięga on także po wątki 
z Levinasa, poświęca swoje rozważania sumieniu, relacji 
dobro-sprawiedliwość, miłość-sprawiedliwość oraz wie
lu innym.

Etyka - moralność

Próbując usystematyzować te różnorakie wątki, należy 
wyjść od rozróżnienia etyki i moralności. Jak już o tym 
była wcześniej mowa, wśród filozofów i etyków nie ma 
jednomyślności co do tego, jak rozdzielić znaczenia dwóch 
terminów: etyka i moralność. Wiemy, że jeden pochodzi 
z greki (ethos), drugi z łaciny (mos, moris; przym. moralis), 
obydwa zaś odsyłają do obyczajów z podwójną konota
cją obejmującą to, co oceniane jako dobre (etyka), i to, co 
narzuca się jako obowiązkowe (moralność). Ricoeur tylko 
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umownie zachowuje termin „etyka" na dążenie do życia 
spełnionego, zaś termin „moralność" na oznaczenie tego 
dążenia połączonego z normami nacechowanymi jedno
cześnie roszczeniem do powszechności i wywieraniem 
przymusu. W tym rozróżnieniu bez trudu dostrzec moż
na przeciwstawienie dwóch tradycji: arystotelesowskiej, 
w której etykę cechuje perspektywa teleologiczna, oraz 
kaniowskiej, w której moralność określa się poprzez cha
rakter powinności, zobowiązania, obowiązku, który posia
da norma, a zatem przez deontologiczny punkt widzenia.

Stanowisko Ricoeura - dalekie od ortodoksji tak arysto
telesowskiej, jak i kaniowskiej, ale inspirujące się wielkimi 
tekstami tych dwóch tradycji - uznaje następujące tezy: po 
pierwsze, pierwszeństwo etyki przed moralnością; po dru
gie, konieczność przepuszczenia dążenia etycznego przez 
„sito norm"; po trzecie, słuszność odwołania się od norm 
do dążenia w sytuacji, gdy norma prowadzi nas w ślepą 
uliczkę, a więc do sytuacji konfliktów, z których wyjściem 
jest mądrość praktyczna.

Ricoeur sądzi zatem, że moralność stanowi uzasadnio
ne, niezbędne ograniczenie spełnienia dążenia etycznego 
i w tym sensie etyka obejmuje moralność. Nie ma tu mowy 
o tym, by Kant zastąpił Arystotelesa. Między tymi trady
cjami istnieje raczej relacja - jednocześnie - podporządko
wania i dopełnienia się. Do wspomnianych uściśleń należy 
także dodać to, że powyższe rozróżnienie można odnieść 
do podmiotu moralnego, w którym bardzo mocno pod
kreślany jest tak zwany element refleksyjny. To znaczy: 
określenia „dobry" i „obowiązkowy" mają swoje odpo
wiedniki w tym, co nazywa się „oznaczaniem siebie". Dą
żeniu etycznemu będzie odpowiadało „poważanie siebie" 
(estime de soi), a momentowi deontologicznemu - „szacu
nek wobec siebie" (respect de soi). Zgodnie z przyjętym po
glądem Ricoeur sądzi, że „poważenie siebie" jest bardziej
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podstawowe niż szacunek dla siebie, można go bowiem 
traktować jako postać, którą przybiera „poważanie siebie" 
pod panowaniem normy. Wreszcie aporie obowiązku two
rzą sytuacje, w których „poważenie siebie" okazuje się nie 
tylko źródłem, lecz także ostoją szacunku w sytuacji, gdy 
żadna pewna norma nie służy już jako niezawodny prze
wodnik. „Poważanie siebie" na najbardziej podstawowym 
poziomie, nazywanym przez Ricoeura Ontologią osoby, 
pozostaje w ścisłym związku z sumieniem, czyli „innym 
we mnie".

Dążenie do dobrego życia „z" i „dla" innych 
w sprawiedliwych instytucjach

Czym jest dążenie etyczne? Jest to dążenie do życia do
brego, „z" i „dla" innych w sprawiedliwych instytucjach. 
Pierwszy jego składnik związany jest z tym, co Arystoteles 
nazywa „dobrym życiem", „prawdziwym życiem". Dobre 
życie to główny element dążenia etycznego. Można jed
nak zapytać: o jaki rodzaj dobra tu chodzi? Ricoeur - jak 
się wydaje - myśli o dobru bardziej w znaczeniu arysto- 
telesowskim niż platońskim, o dobru, do którego dąży 
człowiek, o dobru dla nas. Gdzie należy szukać takiego 
dobra? Etyka nikomachejska wyraźnie pokazuje, że zako
twiczenia dla dążenia do dobrego życia należy szukać 
w sferze praxis. Zauważmy, że analizy temu poświęcone 
są tym, czego tak bardzo brakuje w filozofii Kanta. Jednym 
z centralnych pojęć jest pojęcie prohairesis, które - według 
wykładni Ricoeura - oznacza zdolność racjonalnego pre
ferowania, czyli zdolność powiedzenia „wolę to od tam
tego" i działania zgodnie z taką preferencją. Wokół tego 
kluczowego pojęcia skupiają się inne, które Arystoteles 
omawia: działanie z własnej woli i nie z własnej woli oraz
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kwestia namysłu. Tym rozważaniom towarzyszy predykat 
„dobry", który nadaje strukturę całości obszaru praktycz
nego. Nie może dziwić, że ta zdolność została zaabsorbo
wana w greckiej kulturze przez wyliczenie doskonałości 
działania pod nazwą cnót. Nie ma w tym nic dziwnego, 
ponieważ od racjonalnej preferencji do idei cnoty (arete) 
istnieje łatwe przejście za pośrednictwem hexis (łac. habi- 
tus), nawyku. Cnota zatem polegałaby na sposobie działa
nia nadzorowanym przez racjonalną preferencję. Przejście 
od wyszczególnionych, odrębnych dążeń poszczególnych 
praktyk (zawodów, rodzajów życia itd.) do dążenia do ży
cia dobrego jako całości umożliwia pojęcie zadania, funk
cji (ergon), które ujmuje rozważane życie ludzkie w całości. 
Słowo życie wskazuje - zdaniem Ricoeura - całego czło
wieka w przeciwieństwie do fragmentarycznych praktyk. 
„Zycie dobre oznacza zarazem biologiczne zakorzenienie 
życia i jedność całego człowieka" (Os, 295). Zadanie bycia 
człowiekiem określa tutaj i integruje jednocześnie wszyst
kie częściowe zadania, które w każdej praktyce wyznacza
ją dążenie do dobra. Jeśli chodzi o cnoty, to każda z nich 
wyodrębnia swoje dążenie do dobra na tle otwartego ogól
nego dążenia, na które wskazuje wyrażenie „dobre życie". 
„Ten otwarty horyzont - podkreśla francuski filozof - za
pełniają nasze projekty życia, nasze antycypacje szczęścia, 
nasze utopie, słowem, wszystkie zmienne postacie tego, 
co uznajemy za znaki spełnionego życia"53. Trzeba też za
znaczyć, że podział obszaru etycznego zgodnie z różny
mi wyodrębnionymi cnotami w horyzoncie dobrego życia 
jest otwarty na wszelkiego rodzaju próby napisania, jeśli 
można tak powiedzieć, nowego traktatu o cnotach. Rico- 
eur podkreśla fakt, że między dążeniem do życia dobrego

53 P. Ricoeur, De la morale a l'éthique et aux éthiques, w: tenże, Le Ju
ste-?, Éditions Esprit, Paris 2001 [dalej cyt. jako: De], s. 60.
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a naszymi jednostkowymi wyborami istnieje związek her- 
meneutycznego koła, wzajemnego oddziaływania między 
ideą życia dobrego a decyzjami naszej egzystencji. Znaj
duje to wyraz w poważaniu siebie będącym formą inter
pretacji. Ta interpretacja nie jest interpretacją wyłącznie 
mnie wobec mnie samego; ta interpretacja musi również 
uwzględnić obecność drugiego człowieka.

Tym sposobem pojawia się drugi składnik dążenia 
etycznego, który nazywa się dbałością (sollicitude). Jest 
on bezpośrednio związany z poważaniem siebie i nadaje 
temu pierwszemu wymiar dialogiczny. Dla Ricoeura wzo
rem relacji dialogicznej jest zawarty w VIII i IX księdze 
Etyki nikomachejskiej opis przyjaźni, który stanowi przej
ście między dążeniem do dobrego życia a sprawiedli
wością odnoszącą się do społeczności ludzi wychodzącą 
poza intersubiektywne relacje. Przyjaźń wchodzi w za
kres dobrego życia i umieszcza na pierwszym planie zasa
dę wzajemności, która mówi, że każdy kocha drugiego ze 
względu na to, że jest tym, kim jest. Przyjaciel w tej rela
cji równości to drugi ja. Z parą przyjaźń - równość i wza
jemność sąsiaduje idea sprawiedliwości podkreślająca, że 
każdy z przyjaciół daje drugiemu tyle, ile sam otrzymuje. 
W przyjaźni ja i drugi dzielą pragnienie wspólnego życia, 
a równość intersubiektywnych relacji jest założona oraz 
panuje relacja wzajemności. W tak pojętej strukturze przy
jaźni do poważania siebie dochodzi element wzajemności 
w doświadczeniach międzyludzkich, z kolei związana ze 
wzajemnością równość umieszcza te relacje w obszarze 
sprawiedliwości, gdzie życie dzielone pośród małej licz
by osób ustępuje miejsca na rzecz dystrybugi w obrębie 
jakiejś polityczno-historycznej społeczności. Dochodzimy 
zatem do trzeciego składnika dążenia etycznego.

Wzajemność - jako składnik dążenia etycznego - pod
kreśla fakt, że wspólne życie nie ogranicza się do relacji
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międzyludzkich, lecz rozszerza się na obszar instytucji 
oraz że treścią etyczną sensu sprawiedliwości jest równość. 
Czym jest instytucja? Mówiąc o instytucji, Ricoeur ma na 
myśli pewną zorganizowaną strukturę wspólnego życia 
określonej historycznej społeczności, na przykład naro
du, państwa, regionu czy miasta. Ważne jest, by pamiętać, 
że struktury tej nie można zredukować do międzyosobo
wych relacji, choć oczywiście wiąże się ona z nimi bezpo
średnio. W obrębie tak zorganizowanego wspólnego życia 
pojawia się element władzy, a wraz z nim pytanie o zasa
dę porządkującą i regulującą funkcjonowanie wspólnoty. 
Otóż to idea sprawiedliwości rządzi praktyką społeczną 
i stanowi ideę regulatywną złożonego procesu biegnącego 
od zasad do praktyk społecznych. Jest ona - jak mawiał 
Rawls - pierwszą cnotą instytucji społecznych.

Z ideą sprawiedliwości łączy się zasada równości. Cho
dzi tu o równy podział różnorodnych dóbr, dóbr dla każ
dego, ale bez popadania w egalitaryzm. Widzimy, że na 
poziomie dążenia do dobrego życia równość jest dla in- 
stytugi tym, czym dbałość o innego w relagach między
ludzkich. Jeśli jednak w przypadku dbałości o drugie
go człowieka występuje ona w relacji „twarzą w twarz" 
w sensie levinasowskim, to w przypadku sprawiedliwo
ści pomyślanej jako równość, tym drugim jest każdy czło
wiek. Zauważmy, że określenie „sprawiedliwy", zdaniem 
Ricoeura, ująć można od dwóch stron. Po pierwsze, od 
strony dobra, wówczas sprawiedliwy oznacza po prostu 
dobry; po drugie, od strony prawa, gdy sprawiedliwy na
biera znaczenia „legalny". W tym rozróżnieniu ujawnia 
się możliwość zbliżenia rozważań Arystotelesa z reflek
sją Kanta, o czym powiem w dalszej partii tekstu. Trzeba 
podkreślić, że w pierwszym przypadku mamy do czynie
nia z rozszerzeniem relacji międzyludzkich na instytucje, 
natomiast w drugim napotykamy spójny system prawny 
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oraz prawny przymus. Ricoeur chce pokazać, że dialek- 
tyka dobry-legalny, która odnosi się do praktyk społecz
nych, jest fundamentalna dla sprawiedliwości.

Moralność a dążenie etyczne

Jeśli Ricoeur znalazł u Arystotelesa podstawowe cechy dą
żenia etycznego, to zgodnie z jego tezą dążenie to musi 
przejść próbę norm. Czym jest norma? Norma to miejsce 
syntezy obowiązku i formalizmu. Aby pokazać, na czym 
to dokładnie polega, francuski filozof szuka pomocy w fi
lozofii moralnej Kanta. Zdaniem Ricoeura te dwa podejścia 
- określane jako teleologiczne i deontologiczne - nie tylko 
nie są konkurencyjne, ponieważ przynależą do dwóch zu
pełnie różnych porządków filozofii praktycznej, ale - jak 
się okazuje - zbiegają się w wielu punktach. Jakie to miej
sca? Najbardziej godne uwagi jest miejsce, które wyznacza 
pojęcie woli. Jak wiemy, patrząc z perspektywy historycz
nej, łacińskie pojęcie voluntas posiada swoją długą historię, 
która biegnie od autorów średniowiecznych przez Karte
zjusza i zwolenników Leibniza aż do Kanta. To pojęcie, 
w którym można widzieć łacińskiego spadkobiercę racjo
nalnej preferencji, jest mocno naznaczone w historii przede 
wszystkim przez rozważania wokół słabości woli oraz złej 
i dobrej woli. Jednakże, zdaniem Ricoeura, więź między 
intencją a dążeniem do dobrego życia nie została całko
wicie zerwana. Najlepiej świadczy o tym sławny i prowo
kacyjny początek Uzasadnienia metafizyki moralności Kanta 
mówiący o dobrej woli. Należy oczywiście pamiętać, że 
ciąg dalszy dzieła prowadzi w stronę redukcji predykatu 
dobry do normy i kryterium uniwersalności. Jednak ta re
dukcja zakłada uprzednie rozumienie czegoś, co byłoby 
dobrem dobrej woli. W argumentacji francuskiego filozofa 
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jest to element centralny. Ricoeur uważa, że to przedrozu- 
mienie w żaden sposób nie jest niwelowane przez deonto- 
logiczną redukcję, redukcję do obowiązku, a dowodem na 
to ma być uwzględnienie przez Kanta w rozdziale trzecim 
Krytyki rozumu praktycznego „subiektywnej zasady" deter
minującej wolę istoty, której rozum nie jest jeszcze z racji 
swej natury z konieczności zgodny z fundamentalnym 
prawem. Innymi słowy, chodzi o to, co wpływa na wolę, 
o to, co składnia ją do podporządkowania się prawu, co 
popycha ją do wejścia w porządek symboliczny umożli
wiający nie tylko przymuszenie do odpowiedniego działa
nia, lecz także strukturowanie, uczenie działania. Właśnie 
ze względu na ten drugi element, czyli zdolność struktu- 
ryzacji doświadczenia, uczucie moralne zarysowuje swoje 
miejsce - jak powie Ricoeur - w próżni teorii praxis, która 
po Arystotelesie była rozwijana zasadniczo jedynie przez 
Hegla w Zasadach filozofii prawa. „Mocna więź - piszę Rico
eur - którą tradycja szkolna pominęła, łączy tym samym 
prohairesis z Etyki nikomachejskiej i pragnienie «dobrego ży
cia» stanowiące jej ukoronowanie z pojęciem dobrej woli 
z Uzasadnienia metafizyki moralności i pojęciem szacunku 
z Krytyki rozumu praktycznego" (De, s. 62)M.

Nawiasem mówiąc, innego argumentu na rzecz ukry
tego pokrewieństwa między dwoma rozważanymi podej
ściami szukać można w odwołaniu Kanta do idei dobra 
w Religii w obrębie samego rozumu. To odwołanie do idei do
bra z pozoru tylko jest niezgodne z moralnością, która ma 
reputację wrogą wobec idei dobra i dokonuje się w kontek-

M Cytowany tekst, do którego w części argumentacji się odwołuję, sta
nowi w zamierzeniu Ricoeura ponowne przedstawienie, choć w in
nym kontekście, tez z małej etyki. Pozwala on, jak sądzę, w jasny 
sposób uchwycić punkty przecinania się teleologii i deontologii oraz 
umożliwia zastasowanie ogólnych rozważań etyczno-moralnych do 
konkretnych etyk „stosowanych". 
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ście rozważań poświęconych sławnemu złu radykalnemu. 
Kant robi to, stwierdzając, że skłonność do zła nie dotyka 
pierwotnej dyspozycji do dobra, która to dyspozycja czy
ni możliwym odrodzenie woli. Zatem tutaj, w kontekście 
rozważań nad złem radykalnym, także pojawia się odwo
łanie do dobrej woli.

Jakkolwiek by się sprawy miały, należy zawsze pamię
tać o jednej podstawowej kwestii. W przypadku Ricoeura 
możliwość spotkania się i wzajemnego uznania w pojęciu 
dobrej woli etyki i moralności nie pochodzi ani od etyki, 
ani od moralności, lecz znajduje podstawę w antropolo
gii filozoficznej. Antropologia ta uczyniła z pojęcia zdol
ności (capacité) jedno z wiodących pojęć. Ricoeur rozwinął 
tę antropologię w O sobie samym jako innym i analiza róż
nych zdolności - mówienia, działania, podlegania działa
niu oraz opowiadania - poprzedza właściwe rozważania 
etyczne. Krótko mówiąc, wszystkie wcześniejsze analizy 
przygotowują grunt dla zdolności etycznej we właściwym 
tego słowa znaczeniu. Tę zdolność określa słowo imputabi
lité, które oznacza zdolność podmiotu do wskazania siebie 
jako rzeczywistego autora własnych czynów55. Zdolność ta, 
i to jest twierdzenie Ricoeura, może być skojarzona z grec
kim pojęciem rozumnej preferencji, a także z kantowskim 
pojęciem obowiązku moralnego, a tym samym może wy
znaczać dwa różne kierunki rozwoju. Z tej zdolności wy
wodzi się z jednej strony „greckie" życzenie dobrego życia 
nadające strukturę całości ludzkiej praxis ujmowanej czy 
charakteryzowanej pod kątem predykatu „dobry"; z dru
giej strony do tej zdolności odnosi się także kantowskie 
dążenie do ujęcia wielości zachowań i działań ludzkich 

55 Jest to istotne, gdy uwzględni się pojęcie odpowiedzialności, zob.
P. Ricoeur, Le concept de responsabilité, w: tenże. Le Just-1-, 
s. 41-70.
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pod kątem normy i prawa, które związane są z pojęciem 
formalizmu.

Kantowskie odniesienie związane jest z predykatem 
„obowiązkowy". Określenie „obowiązkowy" wyznacza 
obszar tego, co zabronione i dozwolone, i może być sto
sowne na wiele sposobów: albo absolutnie, jak w wyraże
niach „tak powinno się postępować", czy też względnie, 
kiedy mówimy „to jest lepsze od tamtego". Predykat „obo
wiązkowy" może odnosić się do ogromnej liczby zdań 
dotyczących ludzkiego działania, co czyni uprawnionym 
doprecyzowanie normy za pomocą pojęcia formalizmu. 
Jak wiemy, moralność kantowska stara się oddać w pre
cyzyjny sposób doświadczenie moralne, zgodnie z którym 
za obowiązkowe mogą być uznane tylko te maksymy, któ
re z powodzeniem przejdą test uniwersalizacji. Nie nale
ży zarazem zapominać, że obowiązek nie jest wrogiem 
pragnienia. Zdaniem Ricoeura wykluczone zostają tylko 
te maksymy, które nie spełniają powyższego kryterium. 
„Więź między obowiązkiem a formalizmem - piszę fran
cuski filozof - nie implikuje niczego innego niż strategię 
oczyszczania dążącą do uprawnionego użycia predyka
tu obowiązkowy" (De, s. 57). W tych ścisłych granicach 
można odwołać się do najprostszego sformułowania im
peratywu kategorycznego: „postępuj tylko według takiej 
maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała 
się powszechnym prawem". Warto zauważyć, że w tej for
mule nie mówi się, jak powstają maksymy, a więc zdania 
odnoszące się do działania, które nadają treść formie obo
wiązku. Podkreślony w niej zostaje ten aspekt imperaty
wu, który odnosi się do maksym działania i samego dzia
łania, ale imperatyw ma także swój aspekt podmiotowy, 
co można nazwać wolnością praktyczną. Oznacza to, że 
norma przywołuje związaną z nią istotę zdolną do wej
ścia w praktyczny porządek symboliczny, zdolną uznać
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w normach uprawnione żądanie, które reguluje ludzkie 
działanie.

Ricoeur sądzi, że formalizm nie pociąga za sobą potępie
nia pragnienia. Trzeba raczej powiedzieć, że formalizm go 
neutralizuje jako kryterium oceny, podobnie jak i wszyst
kie maksymy działania poddane osądowi moralnemu. Ta 
funkcja krytyczna zarezerwowana jest dla kryterium uni- 
wersalizaqi. Należy jednak podkreślić, że kwestia motywa
cji pozostaje nietknięta, o czym, zdaniem francuskiego fi
lozofa, świadczy wspomniany już rozdział Krytyki rozumu 
praktycznego poświęcony szacunkowi. W tym miejscu Rico
eur dokonuje pewnej modyfikacji. Uważa on mianowicie, 
że szacunek nie jest jedyną pobudką skłaniającą podmiot 
moralny do wykonywania obowiązku. Jego zdaniem na
leżałoby dodać całą gamę uczuć moralnych, co przykłado
wo zaczął robić Scheler w swojej materialnej etyce warto
ści. Można tu przywołać odwagę, podziw czy entuzjazm. 
W każdym razie proces formalizacji na gruncie moralności 
odnieść można do trzech obszarów, które nakładają się na 
trójelementową strukturę dążenia etycznego. W tym proce
sie obowiązek nakierowany jest na siebie samego, drugiego 
człowieka i państwo. We wszystkich tych sformułowaniach 
zawsze obecne jest jednak odniesienie do obszaru przedro- 
zumienia, z którego formalizacja czerpie treść, i do którego 
w ostateczności powraca. Ten powrót łączy się z rolą, jaką 
w etyce Ricoeura odgrywa mądrość praktyczna.

Mądrość praktyczna

Dlaczego - zgodnie z twierdzeniem Ricoeura - mądrość 
praktyczna musi interweniować i jaką odgrywa ona rolę? 
Przede wszystkim mądrość praktyczna, odpowiednik 
arystotelesowskiej phronesis, rozumie się jako aplikację
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ogólnych norm do konkretnego działania. Za przykład 
mogą tu posłużyć konkretne etyki praktyczne. Niech to 
będzie etyka lekarska czy etyka prawnicza. Niezbędność 
mądrości praktycznej wynika głównie z faktu, że pojawia 
się ona w sytuacjach konfliktu, które próbuje rozwikłać. 
Trzeba wszakże zauważyć, że mądrość praktyczna nie jest 
trzecią, wyższą instancją, taką, jak Heglowska Sittlichkeit, 
w stosunku do etyki i moralności. Przejście od ogólnych 
norm działania do osądu moralnego w konkretnej sytu
acji oznacza jedynie - jak to podkreśla francuski myśli
ciel - „uruchomienie zasobów jednostkowości nierozłącz
nie związanych z dążeniem do prawdziwego życia" (Os, 
s. 397). To odwołanie się do etyki nie powinno w żaden 
sposób deprecjonować moralności obowiązku z jej ścisłym 
formalizmem. Ścieranie się wartości, któremu niekiedy 
towarzyszy fanatyczne zaangażowanie, prowadzi do tra
gizmu działania wynikającego z konfliktu obowiązku. To 
właśnie tragizm działania sprowadza moralny formalizm 
do żywego etycznego doświadczenia. Można to także wy
razić w ten sposób, że ogólne formuły rozdzielające im
peratyw w różnych obszarach - zachowania siebie same
go, dbałości o drugiego człowieka oraz obywatelskiego 
uczestnictwa w instytucjach państwa - stają się maksyma
mi konkretnego działania tylko wtedy, gdy zostają pod
jęte, przepracowane, ponownie wyartykułowane w spe
cjalnych, regionalnych obszarach. W każdym z tych miejsc 
napotykamy konflikt, tragizm lub zło, które wymaga kon
kretnej jednostkowej odpowiedzi.

W przypadku instytucji, jeśli tylko akcent przeniesiemy 
z proceduralnych reguł dystrybucji na różnorodność prze
znaczonych do podziału dóbr, pojawia się wielość konflik
tów skupionych wokół idei sprawiedliwości. Wraz z tym 
przesunięciem powraca kwestia teleologiczna, która łą
czy to, co sprawiedliwe, z dobrem. Jeśli bowiem postawić 
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w normach uprawnione żądanie, które reguluje ludzkie 
działanie.

Ricoeur sądzi, że formalizm nie pociąga za sobą potępie
nia pragnienia. Trzeba raczej powiedzieć, że formalizm go 
neutralizuje jako kryterium oceny, podobnie jak i wszyst
kie maksymy działania poddane osądowi moralnemu. Ta 
funkcja krytyczna zarezerwowana jest dla kryterium uni
wersalizacji. Należy jednak podkreślić, że kwestia motywa
cji pozostaje nietknięta, o czym, zdaniem francuskiego fi
lozofa, świadczy wspomniany już rozdział Krytyki rozumu 
praktycznego poświęcony szacunkowi. W tym miejscu Rico
eur dokonuje pewnej modyfikacji. Uważa on mianowicie, 
że szacunek nie jest jedyną pobudką skłaniającą podmiot 
moralny do wykonywania obowiązku. Jego zdaniem na
leżałoby dodać całą gamę uczuć moralnych, co przykłado
wo zaczął robić Scheler w swojej materialnej etyce warto
ści. Można tu przywołać odwagę, podziw czy entuzjazm. 
W każdym razie proces formalizacji na gruncie moralności 
odnieść można do trzech obszarów, które nakładają się na 
trójelementową strukturę dążenia etycznego. W tym proce
sie obowiązek nakierowany jest na siebie samego, drugiego 
człowieka i państwo. We wszystkich tych sformułowaniach 
zawsze obecne jest jednak odniesienie do obszaru przedro- 
zumienia, z którego formalizacja czerpie treść, i do którego 
w ostateczności powraca. Ten powrót łączy się z rolą, jaką 
w etyce Ricoeura odgrywa mądrość praktyczna.

Mądrość praktyczna

Dlaczego - zgodnie z twierdzeniem Ricoeura - mądrość 
praktyczna musi interweniować i jaką odgrywa ona rolę? 
Przede wszystkim mądrość praktyczna, odpowiednik 
arystotelesowskiej phronesis, rozumie się jako aplikację 
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ogólnych norm do konkretnego działania. Za przykład 
mogą tu posłużyć konkretne etyki praktyczne. Niech to 
będzie etyka lekarska czy etyka prawnicza. Niezbędność 
mądrości praktycznej wynika głównie z faktu, że pojawia 
się ona w sytuacjach konfliktu, które próbuje rozwikłać. 
Trzeba wszakże zauważyć, że mądrość praktyczna nie jest 
trzecią, wyższą instancją, taką, jak Heglowska Sittlichkeit, 
w stosunku do etyki i moralności. Przejście od ogólnych 
norm działania do osądu moralnego w konkretnej sytu
acji oznacza jedynie - jak to podkreśla francuski myśli
ciel - „uruchomienie zasobów jednostkowości nierozłącz
nie związanych z dążeniem do prawdziwego życia" (Os, 
s. 397). To odwołanie się do etyki nie powinno w żaden 
sposób deprecjonować moralności obowiązku z jej ścisłym 
formalizmem. Ścieranie się wartości, któremu niekiedy 
towarzyszy fanatyczne zaangażowanie, prowadzi do tra
gizmu działania wynikającego z konfliktu obowiązku. To 
właśnie tragizm działania sprowadza moralny formalizm 
do żywego etycznego doświadczenia. Można to także wy
razić w ten sposób, że ogólne formuły rozdzielające im
peratyw w różnych obszarach - zachowania siebie same
go, dbałości o drugiego człowieka oraz obywatelskiego 
uczestnictwa w instytucjach państwa - stają się maksyma
mi konkretnego działania tylko wtedy, gdy zostają pod
jęte, przepracowane, ponownie wyartykułowane w spe
cjalnych, regionalnych obszarach. W każdym z tych miejsc 
napotykamy konflikt, tragizm lub zło, które wymaga kon
kretnej jednostkowej odpowiedzi.

W przypadku instytucji, jeśli tylko akcent przeniesiemy 
z proceduralnych reguł dystrybucji na różnorodność prze
znaczonych do podziału dóbr, pojawia się wielość konflik
tów skupionych wokół idei sprawiedliwości. Wraz z tym 
przesunięciem powraca kwestia teleologiczna, która łą
czy to, co sprawiedliwe, z dobrem. Jeśli bowiem postawić 
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pytanie o to, co kwalifikuje jako dobre tak zwane dobra 
społeczne, to wówczas wyłania się obszar konfliktów, po
nieważ dobra te okazują się mocno związane z różnymi 
ocenami. Problem ten jest szczególnie godny uwagi ze 
względu na historyczny i kulturowy charakter określają
cy ocenę tych dóbr. W tym wypadku konflikt zarysowu
je się między żądaniem uniwersalności a kontekstualny- 
mi ograniczeniami reguły sprawiedliwości. Złożoność tej 
problematyki najlepiej ukazuje toczony już prawie 40 lat 
spór między Rawlsem a jego krytykami, w który to spór 
wpisują się także poglądy Ricoeura56.

“ Rozważania poświęcone tym zagadnieniom odnaleźć można szcze
gólnie w tomie: P. Ricoeur, Le Juste-1..., s. 71-142, gdzie napotyka
my, oprócz analizy samego stanowiska Rawlsa, także poglądy jego 
polemistów.

Inny obszar konfliktów wyznacza zastosowanie tej po
staci imperatywu Kanta, który mówi, by traktować czło
wieczeństwo we własnej osobie, jak i w osobie każdego 
człowieka zawsze jako cel sam w sobie, a nie jako środek. 
Tutaj, podobnie jak w przypadku sprawiedliwości, mamy 
dwie składowe: uniwersalną, którą symbolizuje idea czło
wieczeństwa, oraz pluralistyczną, którą reprezentuje idea 
osoby jako celu samego w sobie. Możliwość konfliktu poja
wia się, gdy odmienność osób związana z wielością w pew
nych sytuacjach okazuje się nie współbrzmieć z uniwer
salnością reguł, która jest podstawą idei człowieczeństwa. 
W tej konfliktowej sytuacji szacunek wobec prawa i osoby 
niejako się rozdwaja. Zdaniem Ricoeura w tym przypad
ku mądrość praktyczna winna oddać pierwszeństwo sza
cunkowi wobec osób w imię dbałości o osoby w ich nieza- 
mienianej wyjątkowości. W pewnym sensie taką sytuację 
można przedstawić jako pytanie o wyjątki od uniwersalnej 
reguły, gdy bierze się pod uwagę drugą osobę. Jak wiemy, 
Kant rozważał wyjątki na rzecz własnych korzyści, ale - 
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na co zwraca uwagę Ricoeur - nie wziął pod uwagę osoby 
drugiego. Chodzi tu o okoliczności i konsekwencje oraz 
wyjątek, który staje się twarzą, prawdziwą i odmienną jak 
każda z osób. Można by to zilustrować, odwołując się do 
przykładu, w którym lekarz wykonuje zawód w sytuacji 
wysokiego ryzyka. Dotyczy to na przykład zamknięcia 
pacjenta w zakładzie psychiatrycznym czy uczestniczenia 
w wykonywaniu kary śmierci. Lekarz, do którego zwraca 
się ktoś w takiej sytuacji, nie może w pełni wykonywać 
obowiązku niesienia pomocy, ponieważ sytuacja, w któ
rej go wezwano, jest atakiem na wolność i zdrowie naka
zanym przez przepisy. Lekarz stoi przed wyborem bycia 
wiernym zasadom przysięgi, ale wówczas ryzykuje wy
łączenie ze środowiska więziennego, albo też godzi się na 
skrępowanie, które wiąże się z tym środowiskiem, zakła
dając jak najmniej wyjątków, które dałoby się pogodzić 
z szacunkiem dla drugiej osoby i ogólną regułą. W tej sytu
acji nie ma rozstrzygającej zasady, pozostaje więc odwoła
nie się do mądrości praktycznej, w której szukanie dobre
go rozwiązania, uwzględniającego krytyczne rady innych 
uznanych i mądrych ludzi, wiąże się jednocześnie z dba
łością o konkretną osobę drugiego człowieka i szacunkiem 
wobec zasad prawnych. Jest to „krytyczna dbałość", którą 
przybiera mądrość praktyczna.

Siedząc Ricoeurowskie twierdzenie, które mówi, że mo
ralność - ze względu na konflikty, które wyłania za spra
wą własnych założeń - odsyła do etyki i mądrości prak
tycznej, dochodzimy wreszcie do fundamentu moralności, 
do pojęcia autonomii. Stajemy tu wobec zasadniczego 
przeciwstawienia roszczenia do uniwersalności, związa
nego z regułami powołującymi się na zasadę moralności, 
oraz uznania pozytywnych wartości odnoszących się do 
historycznych kontekstów urzeczywistniania tychże re
guł. Różnorodne konflikty dadzą się zatem ostatecznie 
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sprowadzić do konfliktu między uniwersalizmem a kon- 
tekstualizmem57. Przez kontekstualizm należy tu rozumieć 
różnorodne treści, przekonania, wartościowania właściwe 
danej tradycji. Za jeden z przykładów sporu między uni
wersalizmem a kontekstualizmem uznać można debatę 
toczoną między Rawlsem i jego zwolennikami a komuni- 
tarianami w kontekście idei sprawiedliwości. Zatem wy
maganie ogólności, wymaganie uniwersalności, złączone 
z zasadą autonomii, która określa naszą jednostkową toż
samość moralną, znajduje miejsce w międzyludzkich rela
cjach, którymi rządzi zasada sprawiedliwości. Tak rozu
miana autonomia przestaje być, w konsekwencji - jeśli tak 
można powiedzieć - autonomią samowystarczalną, prze
kształcając się w autonomię zależną od zewnątrz, podyk
towaną dialogicznym warunkiem, współzależną z regułą 
wzajemności i sprawiedliwości. We wszystkich obszarach 
powstają sytuacje konfliktowe. Jak zatem powinna wyglą
dać etyka, która stawiłaby czoła takim konfliktom?

57 Opozycja uniwersalizm-kontekstualizm odnosząca się do etyki, 
prawa, polityki, zagadnień społecznych została w interesujący spo
sób przedstawiona przez P. Ricoeura w tekście L'Universel et l'hi
storique, w: t e n ż e, Le Juste-2..., s. 267-285.

Ricoeur usiłuje nadać etyce taką postać, by mogła 
ona uwzględniać obiekcje kontekstualizmu, a zarazem 
uwzględniać wymagania uniwersalności. Innymi słowy, 
alternatywie kontekstualizm-uniwersalizm, przekona- 
nia-argumentacja chce przeciwstawić subtelną dialekty- 
kę kontekstualizmu i uniwersalizmu, przekonania i ar
gumentacji, której efektem jest arbitraż osądu moralnego 
w sytuacji. Ostatecznym celem osądu moralnego w sytu
acji jest dążenie do uzyskania przemyślanej równowagi 
między wymaganiami uniwersalności a uznaniem kon
tekstowych ograniczeń. W tym dynamicznym i złożonym 
procesie sąd moralny w sytuacji zajmuje stałe miejsce,
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ponieważ wyraża znaczenie, wartościowanie mające stałe 
zakorzenienie w sferze praxis. Kończąc, należy stwierdzić, 
że miejscem, w którym denotologia i teleologia stykają się 
w swoim najwyższym punkcie, jest krucha „przemyślana 
równowaga między argumentacją a dobrze wyważonymi 
przekonaniami". Określenie „uniwersaliów w kontekście" 
dobrze oddaje tę przemyślaną równowagę.

W
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CZĘŚĆ II





Czy zło jest
RADYKALNE CZY BANALNE?

Wstęp

W poniższym tekście chciałbym poruszyć kwestię zła, 
a ściślej rzecz ujmując, rozważyć wieloznaczność określe
nia mówiącego, że jest ono radykalne. Ta radykalność jest 
szczególnie doświadczana przez człowieka - z jednej stro
ny jako bolesne wtargnięcie czegoś, co pod postacią cier
pienia, bólu, przemocy i śmierci niszczy lub rozbija, z dru
giej jako coś nieznanego i nieuchronnego. Rodzą się zatem 
pytania: czym jest zło? Jaka jest jego istota? Czy człowiek 
posiada jakieś szczególne predyspozycje do zła, czy też 
jest ono czymś dla niego z gruntu obcym? Czy po to, by 
zaistniało zło, potrzebne są inne - poza podmiotowymi - 
warunki, a jeśli tak, to jakie? Co dzieje się z człowiekiem, 
kiedy zostaje dotknięty przez zło? Jak do tego dochodzi? 
Wreszcie, jaki jest charakter zła, czy zło jest moralne, czy 
też metafizyczne?

Próbując odpowiedzieć na powyższe oraz inne, blisko 
z nimi związane, pytania, odwoływać się będę przede 
wszystkim do poglądów dwóch autorów: Immanuela 
Kanta oraz Hannah Arendt. Jakkolwiek dzieli ich duży 
dystans czasowy - Kant był osiemnastowiecznym myśli
cielem, Arendt tworzyła w XX wieku - to jednak obojga 
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żywo nurtowała odwieczna zagadka zła. Zestawienie 
tych dwóch autorów możliwe jest także z tego powo
du, że w charakterystyce zła oboje posługują się okre
śleniem „zło radykalne", które w ujęciu każdego z nich 
posiada inne znaczenie. Godna uwagi jest właśnie owa 
wieloznaczność. U Kanta, jak zobaczymy, analiza zła 
zmierza w kierunku badania podmiotowych warunków 
możliwości, bez odwoływania się do empirycznych i hi
storycznych przykładów. Z kolei Arendt tezę o radykal- 
ności zła, o jego absolutnym charakterze, wyprowadza, 
badając anatomię dwudziestowiecznych systemów to
talitarnych. W tym wypadku opisuje ona społeczno- 
-prawno-polityczne warunki, w których zaistnieć mogło 
zło w niespotykanych dotychczas postaci i rozmiarach. 
Podejścia wymienionych autorów można by więc okre
ślić jako badanie różnych aspektów zła, a zestawienie ich 
poglądów - jako rodzaj uzupełniania się. Warto ponadto 
dodać, że podchodząc do problematyki zła od różnych 
stron, oboje dochodzą do podobnego przekonania, które 
oprócz tego, że wskazuje na radykalność zła, podkreśla 
jego zasadniczą niepoznawalność. Mimo podobieństwa 
istnieją jednak zasadnicze różnice. Zło Kanta jest przede 
wszystkim złem moralnym. W przypadku Arendt stosow
niejsze wydaje się określenie go mianem zła metafizycz
nego, które, jak sądzę, trudno jest określić jako odstęp
stwo od prawa moralnego. Jako takie bowiem wykracza 
ono poza wszelkie racjonalne ramy. Arendt, wychodząc 
od takiego określenia zła, w późniejszej twórczości zwra
ca uwagę na zupełnie odmienny jego charakter. Uwypu
kla ona raczej jego „banalność". To przejście od radykal- 
ności do banalności zła jest zastanawiające i warto, moim 
zdaniem, przyjrzeć się także powodom, które tę zmianę 
spowodowały. Po tych wstępnych uwagach przejdźmy 
do właściwej analizy.
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Kant o złu radykalnym

Jak powszechnie wiadomo, określenie „zło radykalne" po
chodzi od Kanta, który posłużył się nim w sławnym eseju 
0 obecności złego pryncypium obok dobrego albo o radykalnym 
złu w naturze ludzkiej'. Wśród wielu możliwych interpreta
cji tego tekstu wyróżnić można taką, która podchodząc do 
zagadnienia zła, wyodrębnia trzy zasadnicze aspekty2: po 
pierwsze, miejsce, w którym zło się lokuje, po drugie, jego 
radykalność, i wreszcie po trzecie, problem jego pochodze
nia. Te trzy aspekty występują razem, są jednak pomiesza
ne i dla ścisłości analizy trzeba je wyraźnie oddzielić.

1 I. K a n t, O obecności złego pryncypium obok dobrego albo o radykalnym złu 
w ludzkiej naturze, cz. 1: Religia w obrębie samego rozumu, przeł. i oprać. 
A. Bobko, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993 [dalej cyt. jako: R],

1 Tak postępuje na przykład Paul Ri coeur w Une herméneutique 
philosophique de la religion: Kant, w: tenże, Lectures-3. Aus frontières 
de la philosophie, Seuil, Paris 1994. Inne interpretacje tekstu Kanta to 
między innymi: K. Jaspers, Das Radikal Böse bei Kant, w: tenże, 
Aneignung und Polemik, Piper, München 1968; J. Nabert, Note 
sur l'idée du mal chez Kant, w: tenże, L'Essai sur le mal, Aubier, Paris 
1970; J. Tischner, Koncepcja „zła radykalnego" Immanuela Kanta, w: 
tenże, Spór o istnienie człowieka, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. Μ. Wartenberg, 
przekład przejrzał R. Ingarden, PWN, Warszawa 1984, [dalej cyt. 
jako: U], s. 50.

Pierwsza sprawa dotyczy kwestii: gdzie należy umie
ścić zło? Zdaniem Kanta miejscem, w którym zło się 
usadawia, są maksymy woli. Jak pamiętamy, w filozofii 
moralności filozof z Królewca określa maksymę jako „su
biektywną zasadę postępowania" i jako taką odróżnia ją od 
„obiektywnej zasady, to jest od praktycznego prawa", czy
li imperatywu3. Kant piszę, że maksyma „zawiera w sobie 
praktyczne prawidło, które rozum określa odpowiednio * 1 
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do warunków podmiotu (częściej odpowiednio do nie
wiedzy lub też skłonności tegoż), jest więc zasadą, według 
której podmiot postępuje; prawo zaś jest obiektywną za
sadą (Prinzip) ważną dla każdej istoty rozumnej i zasadą 
(Grundsatz), według której podmiot postępować powi
nien, tzn. jest imperatywem" (U, s. 50). Innymi słowy, je
śli określamy nasze projekty działania, czynimy to za po
mocą maksym. Maksymy te mogą być poddawane próbie 
uniwersalizacji, która odgrywa kluczową rolę dla prak
tycznej racjonalności. Droga do imperatywu, czyli prawa 
moralnego, wiedzie poprzez uniwersalizację maksym. Jest 
to niejako test maksymy, czy może się ona stać, czy też nie 
może, prawem moralnym. Zatem, jeśli zło gdzieś jest, to 
właśnie w maksymach naszego działania. Z tego też po
wodu naszą wolę można oceniać jako dobrą lub złą wy
łącznie na podstawie jej maksym, a nie na przykład skut
ków, jakie z danego działania wynikają. W konsekwencji 
zło polegać będzie na „subiektywnej podstawie możliwo
ści odstępstwa maksymy od prawa moralnego" (R, s. 50).

Warto zauważyć, że taki sposób traktowania proble
matyki zła ma ogromne znaczenie, ponieważ kantowska 
teoria odrzuca dwie alternatywne koncepcje zła. Zgodnie 
z pierwszą zło byłoby tożsame z pragnieniem i przyjem
nością jako takimi. Zdaniem Kanta jednak podstawy zła 
nie można szukać w zmysłowości człowieka i wypływa
jących z niej naturalnych upodobań, bowiem „te nie tylko 
nie mają bezpośredniego związku ze złem (a raczej stwa
rzają okazję do cnoty...), ale nawet nie możemy ponosić 
odpowiedzialności za ich istnienie (nie możemy, bo są 
wrodzone i nie jesteśmy ich twórcami)" (R, s. 57). Krótko 
mówiąc, skłonność do zła znajduje się w podmiocie jako 
istocie działającej w sposób wolny i człowiek musi być za 
nią odpowiedzialny, jak za coś, czemu sam zawinił. Wyni
ka więc z powyższego, że pobudki jako takie są niewinne. 
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Zgodnie z drugą koncepcją zło polegałoby na zepsuciu ro
zumu. Kant jednak przeciwstawia się tej tezie, utrzymując, 
że rozum prawodawczy jest równie niewinny jak pragnie
nie, bowiem „jest absolutnie niemożliwe, by rozum mógł 
zniszczyć w sobie respekt dla prawa i wyprzeć się wynika
jących stąd zobowiązań" (R, s. 57). Wyzwolić się od prawa 
moralnego mógłby tylko jakiś złośliwy rozum, co czyni
łoby człowieka istotą diabelską4. Zły człowiek nie będzie 
zatem ani zwierzęciem, ani demonem. Zły człowiek to po 
prostu człowiek świadom prawa moralnego, a mimo to 
naruszający prawo w przyjętej przez siebie maksymie.

4 Tą drogą poszedł Markiz de Sade, ów mroczny sobowtór Kanta, zob.
R. Safranski, Zło. Dramat wolności, przeł. I. Kania, Czytelnik, 
Warszawa 1999, rozdział XI.
P. Ricoeur, Une herméneutique philosophique..s. 23.

Ktoś mógłby powiedzieć, że istnienie w naturze ludz
kiej skłonności do zła można udowodnić, pokazując em
piryczne przykłady sprzeciwu ludzkiej woli wobec pra
wa. To prawda. Niemniej jednak, jak słusznie podkreśla 
jeden z komentatorów, w przypadku Kanta „od pierwszej 
chwili refleksja nad złem zachowuje w porządku egzy
stencjalnym cechę formalną, która uwalnia ją od material
nej definicji zła poprzez wyliczanie występków tak, jak 
w etyce cnót. Przez to otwarte zostaje pole dla przykła
dów paradygmatycznych. Można przecież powiedzieć, 
że postacie zła, które najlepiej będą ukazywać ów pier
wotny charakter w maksymie, będą również najbardziej 
egzemplaryczne"5. Jak widać, Kant postępuje odmiennie 
niż na przykład zwolennicy etyki cnót. Aby udowodnić 
istnienie w ludzkiej naturze skłonności do zła, nie wycho
dzi on od możliwych licznych przykładów. Dlaczego tak 
właśnie robi? Postępuje tak, gdyż uważa, że przykłady te 
nie mówią niczego o „istocie tej skłonności i o podstawie 
sprzeciwu, ponieważ istota dotyczy stosunku wolnej woli 
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(a więc takiej, której pojęcie nie jest empiryczne) do prawa 
moralnego jako pobudki (czego pojęcie jest również czy
sto intelektualne, a zatem musi zostać poznana a priori na 
podstawie pojęcia zła" (R, s. 57-58).

Na drugim etapie, stawiając pytanie o podstawę (Grund) 
złych maksym, przechodzimy do porządku transcenden
talnego. Kant podkreśla, że „aby człowieka nazwać złym, 
konieczne jest, aby ze złego postępowania, a nawet z jed
nego świadomie złego czynu, móc a priori wywnioskować 
leżącą u jego podstaw złą maksymę, a z niej z kolei, leżącą 
powszechnie w podmiocie podstawę (Grund) wszystkich 
poszczególnych moralnie złych maksym, podstawę, która 
sama jest znowu maksymą" (R, s. 40-41). Mamy więc do 
czynienia z dedukcją w transcedentalnym tego słowa zna
czeniu. Polega ona na tym, że drogą cofania się umieszcza
my to, co powinno być założone jako warunek możliwości 
jakiegoś zjawiska. Tym sposobem powoli staje się jasne, 
że żadne wnioskowanie indukcyjne oparte na wyliczaniu 
nie może nas doprowadzić do tego, co określa się mianem 
skłonności (Hang) do zła jako podstawy wszystkich mak
sym, dzięki którym wola przeciwstawia się w czasie pra
wu. Krótko mówiąc, nie ma doświadczenia takiej skłon
ności, nie jest to zatem pojęcie empiryczne. Skłonność tę 
trzeba raczej pojmować a priori jako strukturę wolna wo- 
la-doświadczenie. Kant piszę, że „nie można jednak ni
gdy w naczelnej maksymie wolnej woli odniesionej do 
prawa odkryć korzenia zła, który jako inteligibilny czyn 
poprzedza wszelkie doświadczenie" (R, s. 61). Zauważmy, 
że w tym kontekście „inteligibilny" nie oznacza racjonal
ny, lecz zgodnie z argumentacją Kanta „ponadczasowy", 
„nie-empiryczny". Takie jednak stawianie sprawy dopro
wadza autora Krytyki czystego rozumu do paradoksów.

Najpierw krótka uwaga. Charakterystyczne jest to, że 
Kant mówi o człowieku, zachowując ślady klasycznego 
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słownictwa religijnego odnoszącego się do grzechu pier
worodnego. Pisze, że „człowiek jest z natury zły", „zło 
jest zakorzenione w samym człowieczeństwie", a nawet 
jest ono „wrodzone", ale w tym sensie, że nie jest naby
te w czasie, lecz jest „dane wraz z urodzeniem, jakkol
wiek urodzenie nie jest jego przyczyną" (R, s. 54). Właśnie 
w ostatnim sformułowaniu tkwi paradoks. Na czym on 
polega? Najprościej można powiedzieć, że Kant zauważył 
paradoks niezgłębionej uprzedniości czy poza-czasowości 
zła. Paradoks ten mówi, że za każdym razem czynimy 
zło, za które jesteśmy odpowiedzialni, ale zło to jest, moż
na by rzec, od zawsze już tutaj obecne jako zakorzenione 
w naturze ludzkiej. Nie jest to zresztą jedyny paradoks. 
Drugi polega na współistnieniu skłonności (Hang) do zła 
i predyspozycji (Anlage) do dobra. Jak wiemy, skłonność 
do zła opiera się „na subiektywnej podstawie możliwo
ści odstępstwa maksymy od prawa moralnego" (R, s. 50), 
niemniej jednak nie może ona zająć miejsca predyspozycji 
do dobra. Predyspozycja do dobra mieści się na samym 
szczycie drabiny celów konstytutywnych dla człowieka: 
ponad „predyspozycją do zwierzęcości człowieka jako 
istoty żywej", ponad „predyspozycją do człowieczeństwa 
człowieka jako żywej i jednocześnie rozumnej istoty", a na 
tym samym poziomie, co predyspozycja, do „osobowości 
jako rozumnej i zarazem poczytalnej istoty" (R, s. 47). Tu
taj, gdy chodzi o determinowanie przez motywy, do nieza
leżności naszej wolnej woli dołącza się odpowiedzialność 
za wszystkie czyny.

Cokolwiek by powiedzieć, umieszczenie obok siebie 
złej i dobrej zasady, jednakowo przynależnej do natury 
ludzkiej, daje możliwość takiej interpretacji, w której jest 
miejsce na nadzieję. Nieważne bowiem, jak radykalne by
łoby zło jako zasada a priori wszystkich złych maksym - do 
tego wątku jeszcze wrócimy - to nie zajmuje ono miejsca 
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tego, co pierwotne, czyli predyspozycji do dobra, ostatecz
nego warunku szacunku dla prawa. Kant zatem zdaje się 
twierdzić, że tylko byty zdolne do szacunku mogą świado
mie czynić zło. Oddajmy raz jeszcze głos komentatorowi, 
który celnie zauważa, że w tej sytuacji zło „może jedynie 
sprawić, że przestajemy być otwarci na wezwanie sumie
nia. W tym sensie zło pozostaje przypadkowe, mimo że 
zawsze jest już tu obecne"6.

Tamże.

Na trzecim etapie analizy przechodzimy od kwestii 
podstawy do pochodzenia (Ursprung) zła. Istotne w tym 
momencie jest rozróżnienie przez Kanta dwóch znaczeń 
pojęcia pochodzenie: pochodzenie w czasie oraz pocho
dzenie racjonalne. Gdy mowa o pierwszym z wyróż
nionych znaczeń, to sprawa wygląda następująco: jeśli 
chcemy umieścić źródło zła w czasie, to z jednej strony 
stajemy wobec trudności stosowania idei przyczyny do 
wolnego aktu, z drugiej - narażamy się na nieuchronny 
regres w nieskończoność. Krótko mówiąc, jest to sytu
acja trzeciej antynomii czystego rozumu. Jak rzecz się ma 
w przypadku racjonalnego źródła? W tym wypadku, po
wie Kant, chodzi „o podstawę używania wolności, której 
musimy szukać tylko w przedstawieniach rozumowych" 
(R, s. 62). Godne podkreślenia jest to, że przy takim sta
wianiu sprawy Kant wyraźnie odcina się od uświęconego 
wielowiekową tradycją kłopotliwego wyjaśnienia przez 
dziedziczenie. Wyjaśnienie to przypisywane św. Augu
stynowi powstało w czasie słynnych sporów z Pelagiu- 
szem. W tym sensie stanowisko Kanta wydaje się bardziej 
pelagiańskie, piszę on bowiem wyraźnie, że „każdy zły 
czyn, jeśli szukamy jego rozumowego źródła, musi być 
traktowany tak, jak gdyby człowiek dokonał go [wycho
dząc] bezpośrednio ze stanu niewinności" (R, s. 63). Nie 
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ma tu zatem mowy o żadnym skażeniu natury ludzkiej, 
którą dziedziczylibyśmy wraz z urodzeniem. Co więcej, 
Kant powie, że „jakiekolwiek by było jego poprzednie za
chowanie, jakiekolwiek naturalne przyczyny wewnętrzne 
lub zewnętrzne wpływałyby na niego, to postępowanie 
człowieka jest wolne i nie zdeterminowane przez żadną 
z tych przyczyn. Może więc i musi być zawsze oceniane 
jako pierwotne użycie jego woli" (R, s. 63).

Co ciekawe, jak dotąd w toku swej analizy Kant wy
jaśnił jedynie negatywny aspekt owego racjonalnego źró
dła, powiedział nam, czym ono nie jest. Rodzi się pytanie: 
jakie jest jego pozytywne znaczenie? Od razu trzeba za
znaczyć, że Kant na nie nie odpowiada, gdyż „rozumo
we źródło skłonności do zła pozostaje dla nas nie zbadane. 
Albowiem to źródło musi zostać przypisane nam samym, 
a więc naczelna podstawa wszystkich maksym wymagała
by znów przyjęcia jakiejś złej maksymy. [...] Nie ma więc 
tutaj żadnej dającej się pojąć podstawy, od której moralne 
zło mogłoby przyjść do nas po raz pierwszy" i dalej 
absolutny początek wszelkiego zła przedstawiony jest dla 
nas jako niepojęty" (R, s. 66). Dodajmy, że Kant uwalnia 
ostatecznie człowieka, od początku wskazując na to, że 
popadł on w zło w wyniku kuszenia (por. R, s. 66). Zresztą 
w tym punkcie otwiera się przed człowiekiem stale w nim 
obecna możliwość powrotu na drogę dobra, od którego się 
odwrócił. Droga ta jest drogą odrodzenia.

Co jednak można powiedzieć o samym złu? Jak rozu
mieć jego radykalność? W tej kwestii możliwe są różne in
terpretacje. Przede wszystkim trzeba rozróżnić dwie spra
wy: samo zło i możliwość jego pojmowania oraz to, że jest 
ono radykalne. Gdy chodzi o pierwszą kwestię, to myślę, 
że Karl Jaspers w znanym eseju o złu radykalnym u Kanta 
właściwie rozpoznał tkwiącą w złu nieprzeniknioność. Jest 
to jedno z granicznych doświadczeń, ujawnia ono niemoc 
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naszej moralnej władzy. Autor Philosophie z wielką prze
nikliwością podkreślał, że ponad wszelką wiedzą, którą 
możemy nabyć, jesteśmy ostatecznie zmuszeni odnaleźć 
własną drogę wychodzącą od niewiedzy, która pozostaje 
jej prawdziwym początkiem. W tym miejscu stajemy się 
odpowiedzialni nie tylko za pojedynczy czyn, lecz za nas 
samych7. Wolno jednak zapytać: czy owa nieprzeniknio- 
ność wiąże się z jakimiś specjalnymi właściwościami zła, 
z jego na przykład „głębią lub demonicznym wymiarem"? 
Czy raczej jest tak, jak to określiła w jednym z listów do 
Gershoma Scholema Arendt, pisząc, że „urąga ono myśli 
[...], gdyż myśl próbuje dotrzeć na pewną głębokość, się
gnąć do korzeni, w momencie zaś, gdy zajmie się złem, 
jałowieje, bo dotyka nicości"8 9. Zauważmy to, co, jak są
dzę, w toku przeprowadzonego wywodu stało się jasne: 
zło radykalne nie jest złem ontologicznym. Jest to zło, któ
re określić można jako zło moralne’. Oznacza to, że Kant 
nie utożsamia zła z nicością lub brakiem bytu. Zgodnie 
z przyjętą metodą badał on bowiem przede wszystkim 
warunki możliwości danego zjawiska i idąc właśnie tą 
drogą, odkrył zło radykalne w naturze ludzkiej. Jak jednak 
należy właściwie rozumieć radykalność zła? Nie pomylę 
się, jeśli powiem, że niekwestionowaną zasługą Kanta jest 
rozpoznanie radykalności zła, która w swym podstawo
wym znaczeniu polega na stałej i zawsze obecnej, moż
na by rzec, nieusuwalnej możliwości odstępstwa od pra
wa moralnego. Możliwość ta stanowi piętę Achillesową

7 K. Jaspers, Das Radikal Bose bei Kant..., s. 183-204.
8 H. Arendt, Odpowiedź Hannah Arendt na list Gershoma Scholema, 

w: taż, Eichmann w Jerozolimie, przeł. A. Szostkiewicz, Znak, 
Kraków 1998 [dalej cyt. jako: E], s. 403.

9 Tischner w Sporze o istnienie człowieka, analizując zło radykalne 
u Kanta, wyraźnie oddziela je od zła ontologii, metafizyki i teologii. 
Umieszcza je na płaszczyźnie moralnej.
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człowieka, słaby punkt jego władz moralnych10 11. W opar
ciu o nią może pojawić się w świecie konkretne zło, które 
przybiera najrozmaitsze formy i żadna instytucja, reguła 
lub sposób postępowania nie są nas w stanie całkowicie od 
jego niebezpieczeństwa uchronić. Trzeba też natychmiast 
dodać, że cokolwiek by się działo, zawsze też istnieje na
dzieja przezwyciężenia zła.

10 J. Tischner uważa, że zło przenika między czyn a zasadę czynu. 
W tym sensie złem jest wewnętrzny brak konsekwenqi, który osta
tecznie ma się brać ze słabości człowieka, zob. tenże, Spór o istnienie 
człowieka..., s. 27.

11 H. Arend t, Korzenie totalitaryzmu, cz.3: Totalitaryzm, przeł. M. Sza- 
wiel, D. Grinberg, NOWA, Warszawa 1993 [rozdz. XII, cz. 3: To
talne panowanie - dalej cyt. jako: K],

Współczesna postać zła radykalnego: 
obozy śmierci

Rzecz ciekawa, że Arendt w jednym z ostatnich rozdzia
łów wielkiego dzieła Korzenie totalitaryzmu" posługuje się 
kantowskim określeniem. Używa go jednak w zupełnie in
nym kontekście, przez co zmienia się jego znaczenie. Spo
sób analizy także jest odmienny. Przedmiotem badania są 
bowiem konkretne współczesne postacie zła, które uosa
biają dwudziestowieczne totalitaryzmy. Dokładnie rzecz 
ujmując, rozważania nad złem radykalnym umieszczone 
zostają w kontekście pytania o istotę totalnego panowa
nia i blisko z tym związanej sprawy istnienia obozów kon
centracyjnych. Teza Arendt głosi, że obozy koncentracyjne 
służyły jako laboratoria, w których poddawano spraw
dzeniu podstawowe założenie totalitaryzmu mówiące, że 
wszystko jest możliwe. Zapytajmy najpierw: na czym po
legało totalne panowanie? Totalne panowanie dążyło do 
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zorganizowania nieskończonej różnorodności i odmien
ności ludzi w taki sposób, jakby byli jednym człowiekiem. 
Nietrudno się domyśleć, że jest to możliwe tylko wtedy, 
gdy uda się każdego człowieka zredukować do niezmien
nych powtarzalnych reakcji tak, że każdy zespół reakcji 
można wymienić na inny. Zatem chodziło o stworzenie 
czegoś, co nie istnieje, „nowego gatunku człowieka", któ
rego jedyną wolnością było zachowanie gatunku. Takie 
zamierzenie i wcielanie go w życie w zetknięciu ze zdro
worozsądkowym myśleniem wywołuje szok, wykracza 
bowiem poza wszystko to, co dotychczas można było so
bie wyobrazić. W tym sensie stanowi radykalne zło. Czym 
ono jest? Najogólniej można powiedzieć, że polega ono na 
tym, że „nie mamy tu do czynienia z żadnymi normami 
politycznymi, historycznymi czy po prostu moralnymi, 
lecz, w najlepszym razie, ze zrozumieniem, że współcze
sna polityka kryje w sobie coś, co w gruncie rzeczy [...] 
nigdy nie powinno się w niej pojawić" (K, s. 476). Oczy
wiście, życia w obozach koncentracyjnych nie można po
równać z niczym, z czym dotychczas stykał się człowiek. 
Wszystko to, co tam się działo, wykraczało poza możliwe 
do pojęcia przez zdrowy rozsądek zdarzenia.

Owo „wytwarzanie żywych trupów" było jednak po
przedzane czynnościami, które do tego, można by rzec, 
metodycznie prowadziły. Krótko mówiąc, by osiągnąć to
talne panowanie i sprowadzić człowieka do czystych od
ruchów, należy dokonać szeregu czynności wstępnych. 
Arendt wyróżnia kilka z nich. Pierwsza polega na zabi
ciu w człowieku osoby prawnej. Dokonywano tego roz
maicie na przykład stawiając niektóre kategorie ludzi, Ży
dów w Niemczech hitlerowskich czy wrogów klasowych 
w systemie totalitaryzmu sowieckiego, poza ochroną pra
wa. Ponadto umieszczano obozy koncentracyjne poza nor
malnym systemem karnym, a selekcję jego więźniów poza 
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normalną procedurą sądową, w której określone przestęp
stwo pociąga za sobą dającą się przewidzieć karę. W kon
sekwencji taki arbitralny system niszczy prawa obywatel
skie wszystkich ludzi, którzy w każdej chwili mogą być 
wyjęci spod prawa. Jest to sytuacja, w której nikt nie jest 
pewny własnego losu i nie może odwoływać się do żad
nych obiektywnych instancji prawnych. Takie zniszcze
nie praw jednostki, zabicie w niej osobowości prawnej jest 
wstępnym warunkiem jej pełnego opanowania.

Następny krok w przygotowaniu „żywych trupów" po
lega na zamordowaniu w człowieku istoty moralnej. Jest 
to proces złożony. Arendt zauważa, że „dokonuje się tego 
przede wszystkim przez uniemożliwienie, po raz pierw
szy w dziejach, męczeństwa" (K, s. 484). Zwróćmy uwagę, 
że męczeństwo ma sens tylko wtedy, gdy istnieją świadko
wie i międzyludzka solidarność. Przestaje mieć natomiast 
jakiekolwiek znaczenie, gdy setki ludzi, stłoczonych obok 
siebie, żyje w absolutnej samotności i lęku. To właśnie 
obozy koncentracyjne uczyniły samą śmierć anonimową 
i pozbawiły ją właściwego znaczenia jako końca spełnio
nego życia. W tym sensie odebrały jednostce śmierć. Od
tąd nic już od jednostki nie zależy „jej śmierć pieczętuje 
tylko fakt, że nigdy nie istniała naprawdę" (K, s. 485). Ktoś 
mógłby powiedzieć, że istnieje jeszcze ludzkie sumienie 
mogące przeciwstawić się takiemu atakowi na osobę mo
ralną. Arendt uważa jednak, że totalitarny terror osiągnął 
najstraszliwszy triumf wtedy, kiedy udało mu się odciąć 
człowieka jako istotę moralną od indywidualnej ucieczki 
i sprawić, że decyzje sumienia stały się niejednoznaczne 
i możliwe do zakwestionowania. Cóż bowiem powiedzieć 
o sytuacji, w której staje się przed wyborem między zdra
dą i wymordowaniem przyjaciół a posłaniem na śmierć 
własnej żony i dzieci? Nie jest to wybór między dobrem 
a złem, lecz między złem a złem. Jak do tego dochodzi?
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Dzieje się tak poprzez stworzenie warunków, nieludzkiej 
ziemi, na której sumienie, nierozerwalnie związane z oso
bą moralną, przestaje odgrywać jakąkolwiek rolę i gdzie 
wydaje się, że czynienie jakiegokolwiek, choćby najmniej
szego dobra staje się całkowicie niemożliwe.

Czy takie działanie zorganizowanego totalnie zła pozo
stawia jeszcze coś ludzkiego? Po zabiciu w ludziach mo
ralności jedyną rzeczą, która wciąż jeszcze zapobiega prze
kształceniu ich w żywe trupy, jest odmienność jednostki, 
coś, co w każdym człowieku pozostaje niepowtarzalnego 
- jego wygląd, charakter, rysy twarzy czy sposób porusza
nia się. Tę część osoby jest najtrudniej zniszczyć, dlatego 
że jest uzależniona od charakteru i sił, których nie moż
na kontrolować za pośrednictwem woli. Jednak w totali
tarnych systemach owa niepowtarzalność osoby ludzkiej 
także podlega systematycznemu unicestwianiu. Metod do 
tego prowadzących jest wiele. Zaczyna się od transportu 
bydlęcymi wagonami do obozów. W wagonach tych z roz- 
różnialnych jednostek tworzy się masę przyklejonych do 
siebie i udręczonych istnień. Następnie goli się głowy, daje 
anonimowe ubrania. Na końcu zaś poddaje ciało rozma
itym torturom. Chodzi tu przede wszystkim o manipulacje 
ludzkim ciałem z jego możliwościami cierpienia, o znisz
czenie osoby tak, jak niszczą ją niektóre choroby umysło
we pochodzenia organicznego, by ostatecznie ciało ludzkie 
przestało być ciałem człowieka, a stało się w najlepszym 
razie zespołem odruchów. Owo systematyczne i zimne 
niszczenie ludzkich ciał obliczone jest na zniszczenie ludz
kiej godności. Arendt piszę, że „zabicie ludzkiej indywidu
alności, niepowtarzalności ukształtowanej w równej mie
rze przez naturę, wolę i przeznaczenie, które stało się tak 
oczywistą przesłanką wszystkich stosunków międzyludz
kich, że nawet identyczne bliźnięta wprawiają ludzi w za
kłopotanie, jest czymś tak przerażającym, iż zdecydowanie 



Czyzto jest radykalne czy banalne? 193

przesłania pogwałcenie osobowości prawno-politycznej 
i rozpad osobowości moralnej" (K, s. 487).

Eksperymenty dokonywane w obozach koncentracyj
nych nieuchronnie skłaniają do pytania dotyczącego na
tury ludzkiej. Pokazują one bowiem, a przynajmniej taki 
z tego można wyciągnąć wniosek, że ludzi poprzez zim
ne i wykalkulowane działanie da się przekształcić, jak to 
określa autorka Kondycji ludzkiej, w „egzemplarze zwie
rzęcia ludzkiego" i przez to pozbawić tego, co zwykło się 
uważać za specyficznie ludzkie, a więc wolności, praw, 
moralności, a nawet ludzkiego wyglądu. Kiedy przestaje 
się być człowiekiem, a staje się „egzemplarzem zwierzę
cia ludzkiego", wówczas zniszczeniu ulega właściwa tyl
ko człowiekowi zdolność, na którą wcześniej wskazywali 
różni myśliciele, na przykład św. Augustyn i Kant, zdol
ność zaczynania czegoś nowego w świecie, czegoś, co nie 
da się wytłumaczyć reakcją na środowisko i wydarzenia. 
Ideologie totalitarne z zasady nie mogą tolerować ludz
kiej nieprzewidywalności wynikającej z faktu, że ludzie 
są twórczy, że mogą stworzyć coś nowego. Dążenie do to
talnego panowania, charakterystyczne dla systemów tota
litarnych, polega na niszczeniu owej zdolności i reduko
waniu człowieka wyłącznie do odruchów warunkowych. 
W gruncie rzeczy okrutna prawda tych systemów polega 
na tym, że chciały one stworzyć nowego człowieka. Nie 
chodziło tu jednak wcale o szczęśliwego, sytego i wyzby
tego lęku o przyszłość obywatela, żyjącego w radykalnie 
przekształconym społeczeństwie, jak do znudzenia głosi
ła propaganda. Ironią rzeczy jest, że gra toczyła się o coś 
zgoła odmiennego, o poddawanego rozmaitym zabiegom 
zniewolonego więźnia.

Obozy koncentracyjne - zauważa autorka O przemocy - są 
laboratoriami, w których poddaje się sprawdzeniu zmiany 
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ludzkiej natury, i dlatego ich haniebność nie jest tylko we
wnętrzną sprawą więźniów oraz tych, którzy testami kieru
ją według ściśle „naukowych" zasad. Dotyczy to wszystkich 
ludzi. [...] Stawką jest sama natura człowieka i nawet jeśli 
wydaje się, że wskutek eksperymentów nie udało się zmienić 
człowieka, a tylko zniszczyć go przez stworzenie społeczeń
stwa, w którym urzeczywistnia się konsekwentnie nihili- 
styczna banalność homo homini lupus, to nie należy zapomi
nać o koniecznych ograniczeniach eksperymentu, który do 
wyciągnięcia rozstrzygających wniosków wymaga opano
wania całego globu (K, s. 492).

To właśnie takie działanie wykraczające poza wszelkie 
możliwe do pomyślenia przez zdrowy rozsądek ramy sta
ło się „niewybaczalnym złem absolutnym", tego zła nie da 
się już rozumieć za pomocą złych motywów: interesow
ności, chciwości, zawiści, urazy, żądzy władzy i tchórzo
stwa, konformizmu, a nawet zwykłej głupoty. Wszystkie 
te kategorie w zetknięciu z nim zawodzą. Jeśli tak jest, to 
wnioski, które z analiz autorki Korzeni totalitaryzmu można 
wyciągnąć, nie są zbyt pocieszające. Z powyższego wyni
ka bowiem, że chcąc zrozumieć to zjawisko, nie mamy się 
na czym oprzeć, łamie ono wszystkie znane nam dotych
czas zasady. Jego przerażająca nowość, jego radykalność 
obezwładnia. Co ciekawe, jedyną rzeczą, na którą Arendt 
wskazuje jako, by tak rzec, warunek możliwości jego wy
stąpienia, to fakt, że „radykalne zło wyłoniło się w związ
ku z systemem, w którym wszyscy ludzie stali się równie 
zbędni" (K, s. 492).

Przedstawione powyżej poglądy nasuwają kilka uwag 
natury ogólnej. Przede wszystkim skłaniają do pytań. Naj
pierw, co można powiedzieć o obydwu koncepcjach ra
dykalnego zła? Co je łączy, a co różni? Myślę, że biorąc 
pod uwagę to, co zostało dotychczas powiedziane, można 



Czy zlo jest radykalne czy banaltie? 195

pokusić się o stwierdzenie, że Arendt - podobnie jak Kant 
- mówi o niepojmowalności zła. W tym punkcie ich ana
lizy zbiegają się. Należy zatem powiedzieć, że poszukując 
ostatecznej podstawy dla zła, ludzki umysł napotyka prze
szkodę nie do pokonania. Dla Kanta jest to niemożliwa do 
pojęcia podstawa, od której moralne zło mogłoby przyjść 
do nas po raz pierwszy, dla Arendt natomiast jest to dzia
łanie wykraczające poza wszelkie możliwe do pomyślenia 
przez zdrowy rozsądek ramy. Jednak autorka Korzeni to
talitaryzmu potrafiła także opisać i przedstawić warunki 
możliwości powstania nowej postaci zła. Warunki te zwią
zane były z pewnym systemem politycznym, w którym 
zło pojawiło się, i obozami śmierci charakterystycznymi 
dla tego systemu. W związku z tym rodzą się kolejne py
tania: czy takie zło można jeszcze w całości sprowadzać do 
płaszczyzny moralnej, jak tego chciał Kant? Czy tak rozu
miane zło radykalne można jeszcze rozumieć jako odstęp
stwo od prawa moralnego? Czy przypadkiem nie mamy 
tu już do czynienia z czymś zgoła odmiennym? Czy racji 
nie mają raczej tacy współcześni myśliciele, jak: Emma
nuel Levinas, Hans Jonas, Jean Nabert czy Józef Tischner, 
którzy uważają, że to, co opisała Arendt, trzeba by raczej 
nazwać złem metafizycznym? Na przykład Nabert w Essai 
sur le mai, mając na uwadze doświadczenia obozów śmier
ci, głosi zbieżną z Arendt tezę, że zło takie jest „niemożli
we do usprawiedliwienia", to znaczy - przekracza granice 
naszej pojmowalności. Uważa on jednak, że takie zło ma 
charakter metafizyczny, bowiem zło wcielone w obozach 
zagłady było czymś więcej niż sprzeniewierzeniem się 
prawu. W obozach działo się coś, co było i jest absolutnie 
niemożliwe do usprawiedliwienia. Była to metafizyczna, 
wykraczająca poza to, co ludzkie, groza. „Jest prawdą - pi
szę Nabert - że zło metafizyczne występuje pod różnymi 
postaciami [...], ale zawsze pod tymi postaciami pojawi 
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się to, co jest właściwe dla zła metafizycznego - to znaczy 
posiadanie racji bytu poza sobą, tak że racja bytu owej racji 
bytu znajdzie się w porządku wyższej konieczności, który 
wymyka się ludzkiemu sądowi"12. Co ciekawe, Tischner, 
który podobnie jak Nabert i Levinas, był głęboko przeko
nany, że nie można dzisiaj rozwijać refleksji nad złem bez 
uwzględnienia totalitaryzmu i tworzonych przezeń obo
zów śmierci, rozwinął tezę Naberta, nazywając ową me
tafizyczną postać zła po imieniu. „Koncentracyjny obóz 
śmierci - piszę w Sporze o istnienie człowieka - stał się w na
szym stuleciu szczególnym miejscem obecności zła dzie
jowego oraz przejawem zła metafizycznego. W obozach 
śmierci zło uzyskało nową jakość. Idzie nie tylko o to, że 
dokonane tam dzieło zabijania niewinnych przerosło dzie
ła dotychczasowe. Idzie przede wszystkim o to, że ujawni
ło ono możliwość radykalnego manicheizmu: istnienie do
bra w świecie jest tylko na tyle dopuszczalne, na ile dobro 
jest niezbędne do ostatecznego triumfu zła"13.

12 J. Nabert, L'Essaisur le mai..., s. 55.
13 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka..., s. 39.

Zło banalne?

Powróćmy jednak do Arendt. Jak wiadomo Korzenie to
talitaryzmu i przedstawiona tam koncepcja zła nie jest 
jej ostatnim słowem w tej kwestii. Należy zauważyć, że 
pytanie o zło towarzyszyło Arendt do końca życia. Inne 
aspekty tej problematyki zostały rozwinięte w później
szych jej tekstach. Z tego punktu widzenia ważnym mo
mentem był proces Adolfa Eichmanna. Ujawnił on inny 
aspekt zła i skłonił autorkę Kondycji ludzkiej do ponow
nego przemyślenia całej kwestii. Richard J. Bernstein 
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w książce poświęconej koncepcjom zła radykalnego, Ra
dical Evil. A Philosophical Interrogation™, przypomina, że po 
schwytaniu Eichmanna w Argentynie w maju 1960 roku 
i przed rozpoczęciem procesu w Jerozolimie w kwietniu 
1961 roku Arendt prowadziła intensywną korespondencję 
z Jasperem dotyczącą między innymi słuszności sądze
nia Eichmanna w Jerozolimie oraz prawnego charakteru 
zbrodni, które popełnił. Arendt stała na stanowisku, że 
pojęcie hostis generis humani jest nieodłączne dla tego pro
cesu oraz, że wprawdzie zbrodnię, o którą chodzi, a więc 
zbrodnię przeciwko ludzkości, popełniono w pierwszym 
rzędzie przeciwko Żydom, to jednak nie można jej do nich 
ograniczać. Podobne przekonanie, szczególnie co do cha
rakteru zbrodni, odnajdujemy w epilogu Eichmanna w Jero
zolimie, tym razem w kontekście charakterystyki zbrodni, 
którą Eichmann popełnił: „ów nowy rodzaj przestępcy, bę
dący w istocie hostis generis humani, popełnia swoje zbrod
nie w okolicznościach, które właściwie nieomal uniemoż
liwiają mu uświadomienie sobie lub poczucie, że czyni coś 
złego" (E, s. 359).

Jednak charakter zbrodni, zbrodni przeciwko ludzko
ści, łączy się tu bezpośrednio ze sprawcą i to właśnie ze
stawienie wywołuje prawdziwą konsternagę. Oto bowiem 
dostrzegając w całej swej potworności zbrodnie i zło popeł
nione przez nazistów, zło ponad ludzką miarę, jesteśmy nie
malże automatycznie skłonni doszukiwać się w ich spraw
cach równie potwornych cech, czegoś „demonicznego", 
na przykład „jakiejś szatańskiej wielkości" lub czegoś po
dobnego. Tymczasem przysłuchując się jednemu z wyko
nawców „ostatecznego rozwiązania", Arendt nie znalazła 
tam niczego demonicznego, niczego wykraczającego poza

H R. J. Bernstein, Radical Evil. A Philosophical Interrogation, Polity, 
Cambridge 2002, s. 216-217. 
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ludzką miarę. „Eichmann - piszę autorka Kondycji ludzkiej 
- nie był Jagonem, ani Makbetem i nigdy nie powstało mu 
w głowie, by - w ślad za Ryszardem III - postanowić, że 
«okaże się łajdakiem». Pomijając to, że z niezwykłą pilno
ścią zabiegał o postępy osobistej kariery, nie kierował się 
żadnymi pobudkami. [...] Nazywając rzecz językiem po
tocznym - on po prostu nie wiedział, co robi" (E, s. 372). Nie 
oznacza to jednak, że był głupcem. Jej zdaniem czystej bez
myślności nie należy utożsamiać z głupotą. W tym kontek
ście pojawia się określenie „banalne" mające zastosowanie 
do zła. Arendt piszę: „Jeśli zaś jest to «banalne», czy wręcz 
śmieszne, jeśli nawet przy najlepszej woli nie sposób od
kryć u Eichmanna żadnej diabelskiej, czy demonicznej głę
bi, daleko tu jeszcze do uznania tego czymś zwyczajnym" 
(E, s. 373) i dodaje: „zupełne oderwanie od rzeczywistości 
oraz bezmyślność mogą spowodować większe spusto
szenia niż wszystkie złe instynkty razem wzięte, a przy
rodzone być może człowiekowi - na tym właśnie polega 
w istocie lekcja, jaką można było odebrać w Jerozolimie. 
Ale lekcja - a nie wyjaśnienie zjawiska, ani 
wysnuta na jego temat t e o r i a" (K, s. 373; podkr, 
moje - M.D.). Przy okazji zwróćmy uwagę, że próba wy
jaśnienia tego zjawiska zajmować będzie centralne miejsce 
w dalszej twórczości autorki Kondycji ludzkiej.

Wbrew powyższej deklaracji można jednak zapytać: czy 
rzeczywiście nie mamy do czynienia z jakąś teorią zła? Od
powiedź twierdzącą sugeruje cytowany już list do Gershoma 
Scholema z 24 lutego 1963 roku, w którym Arendt piszę:

[...] masz całkowitą słuszność: zmieniłam zdanie i przestałam 
się posługiwać pojęciem „radykalnego zła". [...] To prawda, 
że uważam obecnie, że zło nigdy nie jest „radykalne", a tylko 
skrajne (it is only extreme) i że nie posiada ono jakiegokolwiek 
demonicznego wymiaru. Może ono wypełnić i spustoszyć 
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cały świat, bo rozprzestrzenia się jak grzyb porastający po
wierzchnię. „Urąga myśli", jak napisałam, gdyż myśl próbuje 
dotrzeć na pewną głębokość, sięgnąć do korzeni, w momen
cie zaś, gdy zajmie się złem, jałowieje (ił is frustrated), bo do
tyka nicości (there is nothing). Na tym polega „banalność zła". 
Jedynie dobro posiada głębię i może być radykalne. Nie tu 
jednak miejsce na poważne rozpatrywanie tych spraw; za
mierzam szczegółowo je zanalizować w innym kontekście. 
Bardzo możliwe, że Eichmann pozostanie konkretnym mo
delem tego, co mam do powiedzenia (E, s. 402-403).

W tym miejscu warto, jak sądzę, przypomnieć intere
sującą okoliczność. Po zakończeniu II wojny światowej 
w korespondencji z Jaspersem powyższa tematyka była 
także poruszana. Pod tym względem szczególnie intrygu
jący jest list z 19 października 1946 roku, w którym Jaspers 
podkreślał, że daleki jest od przypuszczenia, by rozważa
jąc winę nazistów i samego Hitlera, można było dojść do 
jakiejś „satanicznej" czy „demonicznej" wielkości. Pisał 
on: „sądzę, że należy, gdyż tak rzeczywiście było, ująć rze
czy w całej ich banalności (Banalität) - w ich czczej nicości 
(Nichtigkeit) - bakterie mogą wywołać epidemię niszczącą 
całe narody, a pozostają jednak tylko bakteriami"15.

15 H. Arendt, K. Jasp ers, Briefwechsel 1926-1969, Piper, München, 
Zürich 1993, s. 99.

Spróbujmy porównać te dwa sformułowania. Przede 
wszystkim warto zauważyć, że oboje przy charakterysty
ce zła używają określenia „banalne", odmawiając mu tym 
samym jakiegoś nadzwyczajnego, demonicznego lub sata
nicznego wymiaru. Następnie, dla Arendt zło nie jest już ra
dykalne, lecz ekstremalne; to znaczy: może ono przybierać 
najbardziej ekstremalną, skrajną postać, obejmując swym 
zasięgiem wielkie obszary, dotykając ogromnej liczby ludzi, 
siejąc przy okazji pośród nich grozę swą niszczycielską siłą 
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tak, że „może wypełnić i spustoszyć cały świat". Charakte
rystyczne i niezmiernie ciekawe jest to, do jakich porównań 
odwołują się wymienieni autorzy. Arendt mówi o rozprze
strzenianiu się grzyba czy grzybicy na powierzchni (/wngus 
on the surface), Jaspers z kolei piszę o bakteriach. W oby
dwu przypadkach obecna jest więc biologiczna metafory
ka zarażania, dotykania, przyczepiania się, żerowania czy 
niszczenia. Co szczególnie godne podkreślenia to fakt, że 
określenia te do pewnego stopnia odbierają złu jego auto
nomiczny charakter; „istnieje" ono kosztem czegoś, co jest, 
czegoś, czego koniecznie potrzebuje ono do „zaistnienia", 
jednocześnie w określeniach tych zachowana zostaje nisz
czycielska właściwość zła, zło rozpościera się bowiem po 
powierzchni czegoś, co niszczy, zupełnie tak jak czyni to 
choroba. Ponadto autorka On Violence, jak i Jaspers, zdają 
się mówić o złu jako o nicości. Nicość ta jednak, jeśli można 
tak powiedzieć bez popadnięcia w sprzeczność wynikają
cą z użycia owej terminologii, „nie jest" czymś pasywnym, 
biernym nie-istnieniem, non esse, o jakim wcześniej wspo
minał św. Augustyn. Ona nicestwi w sposób aktywny, nisz
cząc to, co jest, to, w oparciu o co może się także ujawnić jej 
działanie. Dla Arendt owa nicość zła objawia się podczas 
próby bliższego poznania jego natury. Szukając czegoś głę
bokiego, myśl nie jest w stanie czegokolwiek znaleźć, po
nieważ faktycznie niczego tam nie ma. Takie poszukiwania 
mogą się udać tylko w przypadku dobra, ono bowiem ma 
głębie i jest radykalne. Rzecz interesująca, że dla autorki 
The Life of the Mind taka koncepcja nie jest wynikiem metafi
zycznej spekulacji, lecz stanowi wynik konkretnych analiz, 
w centrum których była osoba Eichmanna.



Zło wyzwaniem
DLA FILOZOFA

Wstęp

Paul Ricoeur niemal od samego początku filozoficznej twór
czości zmagał się z zagadką zła. Problematyka ta stanowi 
integralną część jego refleksji filozoficznej16. Kiedy bowiem 
spojrzy się na całość dorobku piśmienniczego Ricoeura, ła
two zauważyć, że poświęcił on temu zagadnieniu albo całe 
dzieła, takie jak: Symbolika zła czy Zło. Wyzwanie rzucone fi
lozofii i teologii, albo też liczne fragmenty pism, w których 
w kontekście rozważań poznawczych, etycznych, poli
tycznych i religijnych problematyka zła często się pojawia. 
Można zatem, nie narażając się na krytykę, sformułować 
twierdzenie, że fenomen zła stanowi jedną z ważnych osi 
refleksji francuskiego filozofa. Rozmyślania te, co także 
należy powiedzieć, wplatają się niekiedy w dramatyczny 
kontekst historyczny, jak choćby doświadczenia II wojny 
światowej, a także osobisty, jak tragedie rodzinne. Rozle
głość tego zagadnienia sprawia, że jego systematyczne 

16 Niektórzy uważają nawet, że dzieło Ricoeura zorientowane jest wokół 
dialektyki życia i zła, rozumianej jako zmaganie się ze sobą dwóch 
sił, zob. F. Worms, Paul Ricoeur entre la vie et le mal ou coordonnées 
philosophiques du sciècle, w: P. Ricoeur I-II, t. 2, ed. M. Re vault 
d'Allonnes, F. Azou vi, Ed. de L'Herne, Paris 2004, s. 278.
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ujęcie wymagałoby dzieła o dużej objętości. Niniejszy tekst 
nie może rzecz jasna spełnić tych wymagań. Spróbuję jed
nak zasygnalizować niektóre, jak sądzę, centralne wątki Ri- 
coeurowskiej filozofii zła. Struktura poniższych rozważań 
opiera się na próbie połączenia kilku elementów. Z jednej 
strony postaram się prześledzić w sposób historyczny roz
wój problematyki zła - rozpocznę tu od tekstów najwcze
śniejszych autora Filozofii woli, by zakończyć na tekstach 
późnych. Idąc taką drogą, coraz wyraźniej dostrzegamy, 
w jaki sposób refleksja wzbogaca się o nowe elementy i się 
rozbudowuje. Z drugiej strony przyjmę jako punkt odnie
sienia pewien systematyzujący i porządkujący sposób my
ślenia, który przedstawiony został przez samego Ricoeura 
w książce Zło, ale nieco go zmodyfikuję, dodając historycz
ne analizy, to znaczy wyniki refleksji z przed jej opubliko
wania i po opublikowaniu. W wymienionym dziele francu
ski filozof wyróżnia trzy części refleksji nad złem: pierwsza 
dotyczy doświadczenia zła, druga wyodrębnia poziomy 
spekulacji nad złem, trzecia z kolei, którą można by nazwać 
praktyczną, usiłuje połączyć spekulację nad złem z myśle
niem, działaniem i czuciem. Właśnie w nawiązaniu do tej 
trzeciej części postaram się także przedstawić niektóre póź
ne wątki Ricoeurowskiej refleksji nad złem, mając na uwa
dze przede wszystkim to, co dotyczy książki O sobie samym 
jako innym. Przedstawiona jest tam strategia praktycznego 
przeciwdziałania złu, dotycząca etyczno-moralnego i poli
tycznego działania. Po tych wstępnych uwagach przejdź
my teraz do właściwych analiz.

Filozofia woli a zło

Za punkt wyjścia naszych rozważań przyjąć można pierw
sze samodzielne dzieła francuskiego filozofa, jest to cykl 
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poświęcony woli17. Wybór tej tematyki ma swoje szersze 
tak historyczne, jak i osobiste tło. Jakie, zapytajmy, ele
menty da się tutaj wyróżnić? W jaki historyczny kontekst 
wpisuje się ta refleksja? Bez wątpienia można ją odnieść do 
problematyki, którą poruszał św. Augustyn, a którą w no
wożytnych czasach zajmował się także Marcin Luter, to 
znaczy: kwestii wolnej i podległej woli. Ricoeur wielokrot
nie przyznawał, że te zagadnienia zajmowały go od daw
na. Do tego trzeba dodać inne składowe, takie jak: dysku
sja Luter - Erazm z Rotterdamu, okoliczności polityczne, 
szczególnie II wojny światowej, które wzmocniły zainte
resowanie francuskiego filozofa kwestiami wolności, zła 
i odpowiedzialności. Nie należy także zapominać o zain
teresowaniu Ricoeura tragedią grecką, która uwypukla 
problem przeznaczenia oraz wpływ, jaki na jego sposób 
myślenia, szczególnie w młodości, wywarła teologia kal
wińska podkreślająca zagadnienie predestynacji. W taki 
kontekst wpisuje się pierwszy tom tego cyklu zatytułowa
ny Le volontaire et l'involontaire. Jest to dzieło, które zaliczyć 
można do antropologii filozoficznej. Stanowi ono próbę 
opisu relacji między tym, co w człowieku zależy od woli, 
a tym, co jest od woli niezależne. Taka ontologia funda
mentalna usiłowała wyznaczyć za pomocą Husserlowskiej 
metody ejdetycznej sfery czy precyzyjniej „podmiotowe 
struktury tego, co zależne od woli, i tego, co od niej nieza
leżne, oraz całościowy sens tajemnicy wcielenia" (V, s. 18). 
Mieściły się więc tutaj kolejno analizy projektu z jego 

17 Francuski filozof planował napisanie trzytomowego cyklu poświę
conego filozofii woli. Ukazały się tylko dwa tomy, zob. P. Ricoeur, 
Philosophie de la volonté, 1.1: Le volontaire et l’involontaire, Aubier, Paris 
1950-1988 [dalej cyt. jako: VJ; t. 2: Finitude et Culpabilité, cz. 1: L'hom
me faillible, Aubier, Paris 1960 [dalej cyt. jako: Hf], cz. 2: La symbolique 
du mal, Aubier, Paris 1960; wyd. polskie: Symbolika zła, przeł. S. Ci
chowicz, M. Ochab, PAX, Warszawa 1986 [dalej cyt. jako: S],
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korelatem, którym jest rzecz, jaką mam zrobić, motywa
cji rozumianej jako racja postępowania, następnie złożo
ne zagadnienie ruchu wolnej woli, działania i poruszania 
się z nakładaniem się emocji i nawyku; wreszcie w trzeciej 
części dzieła zawarto opis napotykanych przez wolę ko
nieczności oraz akceptowania tego, co od woli niezależne, 
a co zostało określone w trojakiej postaci jako: charakter, 
nieświadomość i życie. W konsekwencji pojawiły się „róż
ne momenty wolności - decydowanie, poruszanie, akcep
towanie (consentir) - które łączy według zróżnicowanego 
intencjonalnego modi działanie i podleganie działaniu, ini
cjatywa i receptywność" (V, s. 454).

Jednakże w tym dziele, jeśli patrzymy na nie z punktu 
widzenia interesującej nas problematyki zła, ujawnia się 
zasadnicze ograniczenie. Na czym ono polega? Najpro
ściej rzecz ujmując, analiza ejdetyczna bierze w nawias, 
czy też abstrahuje od konkretnego, historycznego obsza
ru tego, co Ricoeur nazywa empirycznością woli, a czego 
konkretnym przykładem jest właśnie zła wola. Innymi 
słowy, w niezwykle interesujących badaniach projektu, 
motywacji, decyzji, pragnienia, emocji itd. nie sposób roz
różnić niewinność i winę, z tego powodu analizy te wy
dają się raczej neutralne i abstrakcyjne. Co ciekawe, au
tor Filozofii woli sam zgodziłby się z taką diagnozą, gdyż 
wyraźnie stwierdza, że „struktury są fundamentalnymi 
możliwościami otwartymi jednocześnie na niewinność 
i winę" (V, s. 29). Trzeba wszelako zaznaczyć, że Ricoeur, 
rozróżniając z jednej strony emocje i pragnienia jako neu
tralne oraz z drugiej namiętności (passions) (por. V, s. 23 
i nast.) jako te, które przynależą do obszaru empiryczne
go, a więc historycznego, dał możliwość przejścia w kie
runku analizy konkretnych, empirycznych i historycz
nych postaci złej woli, gdzie kwestie winy, podległej woli 
i zła mogłyby być opisane. W rezultacie w drugim tomie 
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Filozofii woli mamy rzeczywiście do czynienia z tego ro
dzaju przejściem.

Finitude et Culpabilité składa się z dwóch części: z L'hom
me faillible oraz Symboliki zła. Gdyby iść za każdym z tych 
tekstów, to zawarte w nich analizy prowadzą nas w dwóch, 
ważnych dla problematyki zła, kierunkach. Pierwszy bada 
podmiotowe warunki możliwości zła w człowieku, czy 
inaczej rzecz ujmując, opisuje to, co Ricoeur po pascalow- 
sku nazywa „Ontologią dysproporcji", drugi skupia się na 
analizie różnych historycznych postaci symboli zła. Co 
zdecydowało, zapytajmy, o takich właśnie rozstrzygnię
ciach i do jakich prowadzi to rezultatów? Otóż L'homme 
faillible stanowi przedłużenie wcześniejszych antropolo
gicznych analiz skupionych na woli, ale rozszerza te ba
dania o pojęcie omylności (faillibilité). Na marginesie trze
ba dodać, że pojęcie to i związany z nim czasownik faillir 
zawiera w sobie godną uwagi wieloznaczność, odnosi się 
bowiem do zbłądzenia, grzechu, zaniedbania, minięcia 
celu, braku, słabości itp. Tak więc badanie ludzkiej omyl
ności umieszcza to, co od woli zależne, i to, co niezależne, 
w obrębie szerokiej perspektywy, którą wyznaczają „idee 
dysproporcji, polaryzacja skończoności i nieskończoności 
oraz zapośredniczenie lub mediacja" (Hf, s. 12). Ostatecz
nie to właśnie w strukturze zapośredniczenia, czyli mię
dzy biegunem skończoności i nieskończoności w człowie
ku, francuski filozof szuka specyficznie ludzkiej słabości, 
omylności, a więc i podatności na zło.

W przedmowie do L’homme faillible Ricoeur nie bez 
powodu twierdzi, że podtytuł książki mógłby brzmieć: 
„wielkość i ograniczenie etycznej wizji świata". Co to sfor
mułowanie bliżej oznacza? Z jednej strony, jeśli pod etycz
ną wizją świata kryje się wysiłek „coraz to ściślejszego ro
zumienia wolności i zła, jednego przez drugie" (Hf, s. 14), 
to wielkość etycznej wizji polega na podążaniu, tak daleko 
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jak to tylko możliwe, w tym właśnie kierunku. Z drugiej 
strony ograniczenie polega na tym, że całość problema
tyki człowieka i samego zła nie może zostać ujęta tylko 
w etycznej wizji świata, ponieważ wykracza ona poza tę 
perspektywę. Próbę zrozumienia zła przez wolność trzeba 
odpowiednio interpretować. Przede wszystkim nie ozna
cza ona decyzji odnośnie radykalnego źródła zła, lecz je
dynie opis miejsca, w którym zło się pokazuje, w którym 
może być widziane. W tym punkcie Ricoeur zachowuje 
wielką ostrożność, sądzi on bowiem, że jest bardzo moż
liwe, iż człowiek nie stanowi radykalnego początku zła, 
iż nie jest zły; utrzymuje ponadto, że nawet gdyby było 
ono, to jest zło, współczesne powstaniu rzeczy, to i tak 
należałoby pokazać, w jaki sposób dotyka ono człowieka 
i jak się manifestuje. Innymi słowy, wchodzenie w proble
matykę zła poprzez rzeczywistość ludzką oznacza przyję
cie pewnej perspektywy, w której opis zarażania złem sta
je się dostępny tylko w relacji do człowieka, na przykład 
przez pokusę bądź zaślepienie, które nas dotyka. Krótko 
mówiąc, „człowieczeństwo człowieka jest przestrzenią 
manifestowania się zła" (Hf, s. 14). Trzeba tu dodać jesz
cze jedną rzecz, która wzbogaca perspektywę rozumienia 
zła poprzez wolność człowieka, choć czyni to rozumienie 
także problematycznym. Jeśli człowiek w doświadczeniu 
wolności bierze na siebie zło, to nieuchronnie rozpoznaje 
siebie jako kogoś, kto jest lub nie jest za nie odpowiedzial
ny. To „wyznanie" łączy człowieka ze złem, nie tylko na 
poziomie manifestowania się zła, lecz także jako jego auto
ra, sprawcę. „I nawet - piszę Ricoeur - gdyby człowiek był 
odpowiedzialny za zło jedynie przez zaniedbanie, czy też 
przez jakąś partycypację na opak w źródle zła bardziej ra
dykalnym niż jego wolność, to byłoby to także wyznaniem 
jego odpowiedzialności, która pozwoliłaby na dotknięcie 
granic tego radykalnego źródła" (Hf, s. 15).
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Jak łatwo się domyśleć, problematyka ta odsyła oczy
wiście do pytania o radykalne źródło zła. Autor Filozofii 
woli w swoich rozważaniach odnoszących się do tej kwe
stii, i nie tylko w tym przypadku, wyraźnie idzie drogą 
wyznaczoną przez Kanta oraz jego wybitnego dwudzie
stowiecznego kontynuatora Naberta. Jak wiadomo, wraz 
z Kantem problem radykalnego źródła zła zyskał swoje 
dojrzałe sformułowanie. Stanowi ono w oczach francu
skiego filozofa istotę wizji etycznej ujmującej zło. Pole
ga ona na próbie zredukowania zła do użycia maksymy 
przez wolną wolę. W tym właśnie punkcie dokonuje się 
wyjście poza moralną wizję. Nabert, zdaniem Ricoeura, 
nie ograniczał się w swoich dziełach do wyjaśniania pro
blemu zła w oparciu o wolność, lecz usiłował rozszerzyć ją 
i pogłębić. Na przykład w Eléments pour une Ethique Nabert 
umieszcza refleksję nad winą w obrębie podejścia, które 
uwzględnia „pierwotną afirmację", która „mnie konstytu
uje poza wszystkimi moimi wyborami i wszystkimi moim 
pojedynczymi aktami. Okazuje się, że wyznanie winy 
jest jednocześnie odkryciem wolności" (Hf, s. 15). Takie 
umieszczenie problematyki zła dało Ricoeurowi moż
liwość szerszych antropologicznych badań nad ludzką 
omylnością, nie ograniczając jej do etycznej wizji świata, 
lecz ugruntowując w ontologii dysproporcji.

Powróćmy jednak do kwestii ludzkiej omylności. To, że 
człowiek jest omylny (faillilbe), oznacza, że „zło moralne 
jest wpisane w konstytucję człowieka" (Hf, s. 149). Jak na
leży powyższe stwierdzenie rozumieć? Czy w ten sposób, 
że człowiek jest skazany na zło i jest to coś nieuniknione
go? Jeśli tak, to byłby on wtedy niejako predestynowany 
do zła. Jest to skandaliczna dla filozofa formuła, z którą 
trudno się zgodzić. Nie dziwi więc, że była ona, poczy
nając od Państwa Platona, wielokrotnie w historii przez fi
lozofów kwestionowana. Czy wobec tego raczej jest tak, 
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że zło przydarza się człowiekowi, ponieważ ontologicznie 
w samym człowieku, w jego uposażeniu tkwi możliwość 
zaistnienia zła? To wszakże nie musi oznaczać nieuchron
ności jego zaistnienia, lecz raczej daje „tylko", jak powie
dzieliby jedni, lub „aż", jak widzieliby to inni, możliwość 
jego wystąpienia? Jeżeli tak jest, to trzeba zapytać: jakie ce
chy tego źródłowego uposażenia czynią człowieka omyl
nym i podatnym na zło? Jeśli chodzi o pojęcie omylności, 
to przypomnijmy, że znaczna część tradycji filozoficznej 
uznaje, iż ograniczenie stworzeń jest okazją do zła moral
nego. To ograniczenie uzyskuje nazwę zła metafizycznego. 
Reprezentantem takiego poglądu w czasach nowożytnych 
był Leibniz. Ricoeur pragnie nieco skorygować ten sposób 
myślenia. Uznaje on, że idea ograniczenia jest niewystar
czająca, by zbliżyć się do progu zła moralnego. Niczemu 
nie służy także inne określenie ograniczenia jako partycy
pacji w nicości lub nie-bycie.

Wymienione sposoby ujęcia problemu nie zadowa
lały Ricoeura. Jego zdaniem niezbędne jest pojęcie ludz
kiego ograniczenia, które nie byłoby szczególnym przy
padkiem czegoś ogólnego, lecz takim pojęciem ludzkiego 
ograniczenia, które byłoby pojęciem jakiegoś konkretnego 
ludzkiego ograniczenia. Idea „dysproporcji" spełnia ten 
wymóg bezpośredniej ontologii rzeczywistości ludzkiej, 
która przy tym rozwija własne kategorie na podstawie 
ontologii formalnej w ogóle. By opisać ludzką omylność, 
francuski filozof posługiwał się trzema kaniowskimi kate
goriami jakości: realnością, przeczeniem i ograniczeniem, 
by następnie dokonać transkrypcji tych trzech pojęć w po
rządku antropologii filozoficznej, gdzie może zostać wy
rażona za pomocą: pierwotnej afirmacji, egzystencjalnego 
zróżnicowania oraz ludzkiego zapośredniczenia. Ricoeu- 
rowskie badania to stopniowe rozwijanie tej triady, która 
przechodziła przez poznanie (le connaître), działanie (l'agir) 
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i odczuwanie (le sentir). Trzeba podkreślić, że w tych ba
daniach skończoność nie jest wiodącym pojęciem. Nie jest 
początkiem. Początkowa jest pierwotna afirmacja złączo
na z uczuciem „odnoszącym się do bieguna nieskończo
ności", które zapewnia mnie, że mogę kontynuować moją 
egzystencję w otwarciu na myślenie i działanie. Egzy
stencja ta jednak staje się ludzka, kiedy przechodzi przez 
egzystencjalne przeczenie, egzystencjalne zróżnicowa
nie, gdzie ujawnia się drugi biegun ludzkiej egzystencji, 
biegun skończoności. Towarzyszy temu uczucie smutku. 
Dialektyka pierwotnej afirmacji (biegun nieskończoności) 
i egzystencjalnego zróżnicowania (biegun skończoności) 
doprowadza do swego trzeciego pojęcia, którym jest ogra
niczenie. Jest ono synonimem ludzkiej kruchości (fragili
té). „Tym ograniczeniem, zauważa Ricoeur, jest sam czło
wiek. Nie myślę bezpośrednio człowiek, lecz myślę o nim 
poprzez złożenie, jako «zmieszanie» źródłowej afirmacji 
i egzystencjalnej negacji. Człowiek to Radość afirmacji 
(Oui) w smutku skończoności" (Hf, s. 156).

Powyższe rozważania doprowadzają do próby sformu
łowania odpowiedzi na pytanie o możliwość zła w czło
wieku. Można zapytać: w jakim sensie kruchość (fragili
té) jest możliwością (pouvoir faillir) zbłądzenia, mylenia się 
i o jaką możliwość tutaj chodzi? Przede wszystkim trze
ba stwierdzić, że słabość właściwa człowiekowi czyni zło 
możliwym w różnym tego słowa znaczeniu. Najpierw po
wiedzmy, że specyficznie ludzkie ograniczenie czyni zło 
jedynie możliwym. Oznacza to, że omylność (faillibilité) 
jest okazją, punktem najmniejszego oporu, w którym zło 
może wniknąć w człowieka. Ta ludzka kruchość jest tym 
samym przestrzenią, w której zło się ukazuje. Zdaniem Ri- 
coeura jednak między możliwością a rzeczywistością zła 
istnieje odstęp (écart), skok, i tutaj właśnie należy umieścić 
zagadkę ludzkiej winy (faute). Odstęp między możliwością 



210 Czpść II

a rzeczywistością zła znajduje swoje odzwierciedlenie 
w podobnym rozdźwięku, jaki istnieje między antropo
logicznym opisem omylności a etyką. Pierwszy z wymie
nionych mieści się niejako poza lub ponad złem, z kolei 
etyka uznaje rzeczywiste przeciwieństwo między dobrem 
a złem. W tym sensie jednym z podstawowych założeń 
etyki jest przekonanie, że człowiek jest zdolny do jedne
go i drugiego, do dobra i do zła. Trzeba podkreślić to, że 
zagadką dającą do myślenia, jest właśnie owo przejście, 
ów „skok" od omylności do upadku. Cały paradoks po
lega na tym, że antropologia sytuuje się niejako poza tym 
skokiem, etyka zaś przychodzi niejako zbyt późno. Jak za
tem wybrnąć z takiej kłopotliwej sytuacji? Gdzie odnaleźć 
można rozwiązanie tej trudności? Ricoeur proponuje, by 
wprowadzić nowego rodzaju refleksję skupiającą się na 
wyznaniu, jakiego dokonuje świadomość, kiedy styka się 
z doświadczeniem zła, oraz na symbolach zła, w których 
wyraża się to wyznanie. Mamy więc przygotowane miej
sce dla Symboliki zła, która jednocześnie ma uzupełnić ten 
odstęp i zintegrować antropologię z historycznymi i kul
turowymi postaciami wyznania doświadczenia zła. Nie
mniej jednak powtórzmy to raz jeszcze, dla francuskiego 
filozofa omylność jest tylko możliwością zła, wskazuje 
na te miejsca w człowieku, które są miejscami możliwo
ści jego wystąpienia, samo zaś zło może być rozumiane 
w oparciu o ludzką omylność.

Stwierdzenie, że zło jest możliwe, oznacza także, iż 
„dysproporcja człowieka jest możliwością zła" (Hf, s. 159). 
Jak się wydaje, należy rozumieć to w taki sposób, że 
wszelkie odstępstwo, jakie człowiek dokonuje, pozosta
je „w linii jego doskonałości, gdzie wszelkie odstępstwo 
odsyła do konstytucji człowieka, w której wszelka dege
neracja jest ufundowana na zrodzeniu (génération) do ist
nienia" (Hf, s. 159). Innymi słowy, człowiek może być zły, 
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ale tylko według sił i słabości, jakie wynikają z jego funkgi 
i jego przeznaczenia. Jeśli jednak człowiek nie jest - co, jak 
sądzę, francuski filozof chce pokazać - z natury zły, lecz 
tylko słaby lub podatny na zło, czy można sobie pomy
śleć lub wyobrazić źródłowy opis zła, poprzez który to, 
co pierwotne, się ukazuje? Ricoeur uważa, że jest to moż
liwe wyłącznie wtedy, gdy posługujemy się wyobraźnią. 
Innymi słowy, wyobrażenie sobie niewinności jest przed
stawieniem sobie życia, które „realizowałoby wszystkie 
fundamentalne możliwości bez odstępu między jego źró
dłowym przeznaczeniem i jego historyczną manifestacją. 
Niewinność byłaby omylnością bez przewiny, a omylność 
byłaby tylko kruchością, tylko słabością, ale wcale nie 
upadkiem" (Hf, s. 161). To wyobrażenie można przywołać, 
odwołując się na przykład do mitu oraz języka pierwotnej 
symboliki i traktować je jednocześnie jako husserlowskie 
wariacje wyobrażeniowe. W takim przedstawieniu nie
ważne jest to, jak pierwotne byłoby zło, dobro okazuje się 
jeszcze wcześniejsze. Dlatego mit upadku, zdaniem autora 
Filozofii woli, jest możliwy tylko w kontekście mitu stwo
rzenia i niewinności. To przejście od niewinności do winy 
nadaje pojęciu omylności szczególne znaczenie. Kruchość 
ludzkiej natury jest nie tylko miejscem wniknięcia zła, czy 
„początkiem", w oparciu o który człowiek upada, lecz jest 
„zdolnością do zła" (Hf, s. 162).

Przejście z niewinności do winy jest, zdaniem francu
skiego filozofa, dostępne i możliwe do uchwycenia dzię
ki konkretnym mitom. W nich bowiem świadomość hi
storyczna i kulturowa człowieka daje wyraz „wyznaniu" 
zła. Świadomość ta usiłuje w różnoraki sposób wyrazić 
doświadczenie zła i dokonuje tego w symbolach i mitach 
wielkich kultur. Otóż ten właśnie język „wyznania" mówi 
do filozofa o winie i złu, dając do myślenia. W Symbolice 
zła następuje próba opisu tego przejścia - od możliwości 



212 Część II

zła w człowieku do jego realności. To przejście uchwycone 
zostaje jako analiza „powtórzenia wyznania zła" (S, s. 7). 
Analiza dotycząca problematyki zła zostaje tutaj rozsze
rzona o różne wymiary symboliki. W jej obrębie autor Fi
lozofii woli rozróżnia z jednej strony najbardziej spekula- 
tywne symbole, które stanowią bardziej rozwinięty etap 
pracy myśli napotykającej zło. Do tych symboli, które, że 
tak powiem, stały się już pojęciami, należą na przykład: 
materia, ciało czy grzech pierworodny. Z drugiej strony 
Ricoeur wyróżnia symbole określane jako bardziej pier
wotne. Między nimi istnieją relacje. Te pierwsze odsyłają 
do drugich. W czym wyraża się ta symbolika? Pierwot
ną symbolikę zła wyrażają mity, takie jak: walka sił cha
osu z siłami porządku (kosmologiczne mity sumeryjsko- 
-akadyjskie), wygnanie duszy w obce ciało (mity orfickie), 
zaślepienie człowieka przez wrogie bóstwo (mity przed
stawione w tragedii greckiej) czy wreszcie upadek Ada
ma (mity adamickie), zaś pierwotnymi symbolami zła są: 
zmaza, grzech i wina (culpabilité).

Fazy spekulacji nad złem

Sądzę, że Ricoeur w kwestii podejścia do samego zła przyj
muje szczególną strategię. Wydaje się, że uznaje on, iż zło 
doświadczane przez człowieka w bezpośredni sposób jest 
wyrażone w różnych kulturowych formach. Można zatem 
powiedzieć, że nie ma jednego sposobu jego wyrazu, lecz 
raczej spotykamy się z wielością jego ujęć wypracowaną 
w poszczególnych kulturach. Jakie znacznie ma to dla re
fleksji filozoficznej? Otóż filozofowie, dokonując analizy 
tych sposobów wyrazu, uzyskują dostęp do „świadomo
ści zła" i poprzez analizę różnorakich wyrazów doświad
czenia zła posiadają jednocześnie możliwość „powtórnego 
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przemyślenia zła". Trzeba przy tym zawsze pamiętać, że 
poziom symboli i mitów jest bardziej pierwotny od nad
budowującej się nad nim, czy raczej nawiązującej do nie
go spekulatywnej obróbki. Krótko mówiąc, droga biegnie 
od doświadczenia zła, przez jego „wyznanie", do spe
kulacji nad złem18. Takie podejście ma swoje konsekwen
cje. Sprawia między innymi to, że niektóre historycznie 
uznane sposoby rozumienia zła trzeba na nowo przemy
śleć, sięgając do bardziej pierwotnego poziomu analizy, 
w którym jest ugruntowany. Bardzo wyraźnie widać to 
w Ricoeurowskiej krytycznej analizie koncepcji grzechu 
pierworodnego”.

“ Zob. P. Rico eur, Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii, przet.
E. Burska, PAX, Warszawa 1992 [dalej cyt. jako: Z]. W tej książ
ce francuski filozof w bardziej systematyczny sposób przedstawił te 
etapy.

” P. Rico eur, „Original Sin": A Study in Meaning, w: The Conflict of 
Intepretations. Essays in Hermeneutics, ed. D. Ihde, Northwestm Uni
versity Press, Evasion 1974 [dalej cyt. jako: Os].

Zgodnie z przedstawionymi założeniami koncepcja 
„grzechu pierworodnego" autorstwa św. Augustyna, któ
ra znacząco wpłynęła na sposób myślenia o złu w trady
cji zachodniej, jest odbiciem pewnej fazy myślenia o złu. 
Ricoeur nazywa tę fazę „fazą gnozy oraz gnozy antygno- 
stycznej" (Z, s. 20). Poprzedzają ją: faza mitu oraz stadium 
mądrości. Otóż o ile w fazie mitu opowiada się tylko o po
czątku po to, by wytłumaczyć, dlaczego ludzka kondycja 
stała się tym, czym jest, o tyle w stadium mądrości przyta
cza się argumenty na rzecz tego, dlaczego jest ona właśnie 
taka dla każdego z nas. Jednym z najbardziej charaktery
stycznych wyjaśnień, jakie ofiarowuje nam mądrość, jest 
idea odpłaty polegająca na tym, że każde cierpienie jest 
zasłużone jako kara za jednostkowy lub zbiorowy, znany 
lub nieznany grzech. Na marginesie dodajmy, że nie jest 
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to, jak wiadomo, wyjaśnienie zadowalające, szczególnie je
śli zastosuje się je do niewinnie cierpiących, co najpełniej 
uwidacznia się w osobie Hioba. W każdym razie stadium 
mądrości poprzedza taką fazę, w której gnoza wynosi spe
kulację nad złem „do rangi jakiejś gigantomachii, w któ
rej moce dobra zaangażowane są w bezpardonową walkę 
z armiami zła" (Z, s. 20). W takim właśnie kontekście ro
dzi się Augustiańska odpowiedź na ową tragiczną wizję. 
Powszechnie wiadomo, że jest to zagadnienie niezwykle 
złożone i rozległe, na potrzeby tej analizy i nie wnikając 
zbytnio w szczegóły, warto jednak zwrócić uwagę na kilka 
istotnych elementów.

Jednym z punktów odniesienia św. Augustyna jest spór 
z gnostykami. Otóż św. Augustyn potrafił przeciwstawić 
się tragicznej wizji gnozy między innymi dlatego, że umiał 
zapożyczyć od neoplatońskiej filozofii aparat pojęciowy - 
jak to określi Ricoeur - „zdolny zburzyć ów konceptualny 
przejaw zracjonalizowanego mitu" (Z, s. 21). Przyjął więc 
ideę, że zło nie może być uważane za substancję, ponieważ 
jeśli myślimy „byt", myślimy to, jako coś zrozumiałego, 
dobrego. W zamian rodzi się idea nicości, ex nihil, miesz
cząca się w idei stworzenia. Jednocześnie w koncepcji Au
gustyna pojawia się inne negatywne pojęcie mające zwią
zek z poprzednim. Jest to pojęcie braku. Z jednej strony 
wskazuje ono na dystans między Stwórcą a stworzeniem, 
z drugiej pozwala zrozumieć, dlaczego stworzenia obda
rzone wolnym wyborem mogą odwracać się i oddalać od 
Boga, by skłaniać się ku nicości. Rodzi się pytanie: jakie 
są konsekwencje tak zarysowanej ontoteologii? Najdonio
ślejsza, zdaniem francuskiego filozofa, polega na tym, że 
wyznanie zła ustanawia wyłącznie moralną wizję świata, 
co oznacza, że pytanie unde malum? traci sens ontologicz- 
ny. Nie możemy odpowiedzieć malum esse, że zło jest, po
nieważ nie możemy zapytać quid malum?, czym jest zło?, 
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możemy jedynie zapytać: unde malum faciamus? Skąd się 
bierze to, że czynimy zło? (por. Os, s. 273). Problem zła 
przemieszcza się w stronę woli, wolnej decyzji. Zły czyn 
człowieka wprowadza nihil privatum, nicość, za którą od
powiedzialność ponosi upadek człowieka. „Z tej moralnej 
wizji zła - piszę Ricoeur - Augustyn wyciąga wniosek, 
który jest tu dla nas najważniejszy, a mianowicie, że każde 
zło jest albo peccatum (grzechem), albo poena (karą). Czysto 
moralna wizja zła pociąga ze swej strony za sobą penalną 
wizję dziejów: ani jedna dusza nie została niesprawiedli
wie wtrącona w nieszczęście" (Z, s. 22).

To jednak nie wszystko. Jak słusznie zauważa francuski 
filozof, uwiarygodnienie tezy, że cierpienie jest odpłatą za 
grzech, wymagało nadania grzechowi wymiaru ponadin- 
dywidualnego, historycznego, a nawet gatunkowego. 
I właśnie temu miała służyć doktryna czy pojęcie grzechu 
pierworodnego. Jest to pojęcie, a więc coś, co stanowi efekt 
skrystalizowanej pracy interpretacyjnej nad symbolami 
i mitami pierwszego rzędu. Poza tym owo pojęcie jako ta
kie nie jest biblijne (por. Os, s. 270). Wyraża ono pewien 
podstawowy aspekt doświadczenia zła: „indywidualne 
i wspólnotowe zarazem doświadczenie niemocy człowie
ka wobec demonicznej mocy zła, które już zaistniało przed 
wszelką złą inicjatywą dającą się przypisać jakiejkolwiek 
rozmyślnej intencji" (Z, s. 22). Problem jednak, zdaniem 
autora Filozofii woli, polega na tym, że kwestia tajemniczej 
mocy zła została przedstawiona „w fałszywym świetle 
racjonalnego z pozoru wyjaśnienia" (Z, s. 22). W związ
ku z tym pojęcie to trzeba poddać zasadzie dekonstruk
cja Dlaczego? Należy dokonać takiej dekonstrukcji poję
cia, aby zrozumieć jego istotne znaczenie, pozbawiając go 
jednocześnie elementów fałszywej racjonalizacji. Pojęcie 
grzechu pierworodnego jest fałszywą wiedzą i musi być 
poddane krytyce. Zawiera ono bowiem w sobie quasi- 
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-prawną wiedzę dotyczącą winy nowo narodzonych oraz 
//«(isi-biologiczną wiedzę o dziedzicznej skazie przekazy
wanej przez urodzenie. W konsekwencji pojęcie grzechu 
pierworodnego okazuje się jakąś „postacią antygnostycz- 
nej gnozy", w której zanegowana wprawdzie została gno- 
stycka treść, ale zachowana jej forma, tj. dyskurs zracjona
lizowanego mitu (por. Os, s. 271).

Zatrzymajmy się przez moment w celu uporządkowa
nia dotychczasowych wywodów. W przywoływanej już 
kilkakrotnie książce Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teolo
gii Ricoeur przedstawił w systematyczny sposób: z jednej 
strony połączenie w pracy myślenia różnych poziomów 
analizy odnoszącej się do zła; z drugiej umieścił tam tak
że praktyczne sposoby postępowania wobec zła związa
ne z myśleniem, działaniem i czuciem. Biorąc pod uwagę 
pierwszy z wyróżnionych aspektów i idąc wyznaczoną 
tam drogą, dotarliśmy do poziomu określanego jako „faza 
teodycei". Poprzedzały ją dodane do tych analiz: pyta
nie o podmiotowe warunki zła i doświadczenie zła oraz 
trzy poziomy wypowiedzi w spekulacji nad złem, tj. po
ziom mitu, stadium mądrości i faza gnozy oraz gnozy 
antygnostycznej.

Zatem kolejnym etapem spekulacji nad złem mającym 
swoją historyczną postać jest faza teodycei. Kiedy, za
pytajmy, można mówić o teodycei? Muszą być spełnio
ne trzy warunki. Po pierwsze, sformułowanie problemu 
zła musi zostać przedstawione w zdaniach zmierzających 
do jednoznaczności, a więc takich, jak: „Bóg jest dobry", 
„Bóg jest wszechmocny", „Istnieje zło". Po drugie, cel 
takich rozważań musi być apologetyczny, a więc dążyć 
do wykazania, że Bóg nie jest odpowiedzialny za zło. Po 
trzecie, muszą istnieć wymogi poznawcze, to jest zasada 
niesprzeczności i wymóg systemowej całości. Zdaniem 
Ricoeura warunki te zostają spełnione jedynie w obrębie 
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ontoteologii. „Teodycea - podkreśla autor Symboliki zła - 
jest najcenniejszym klejnotem ontoteologii" (Z, s. 24). Jej 
przykładem może być system Leibniza. Jak wiemy, Leib
niz rozważał wszelkie postacie zła, nie tylko moralnego, 
ale i metafizycznego, czyli na przykład cierpienia i śmierć, 
i widział w nim nieuchronny brak, ułomność, słabość każ
dego bytu. Z drugiej strony wzbogacił on logikę klasycz
ną, dodając do zasady sprzeczności sławną zasadę racji 
dostatecznej, której wyrazem jest zasada najlepszego ze 
światów, czyli najlepszego preferowanego świata, który 
posiada minimum braków. Stosując ten rachunek maksi
mum i minimum, wyprowadził wniosek, którego rezulta
tem jest nasz model świata. Nie trzeba oczywiście doda
wać, że ów sposób myślenia został bezlitośnie wyśmiany 
przez Voltaire'a w Kandydzie jako absurdalny w zestawie
niu z faktami.

Jeszcze potężniejszy cios wymierzony został przez 
Kanta w podstawy ontotelogicznej refleksji, na której opie
rała się teodycea od czasów św. Augustyna po Leibniza. 
Pamiętamy, jak w Krytyce czystego rozumu Kant druzgocze 
racjonalną teologię, po czym teodycea pozbawiona swego 
ontologicznego podłoża podpada pod dział transcenden
talnego pozoru. Należy zaznaczyć, że stanowisko Kanta 
jest niezwykle ważne dla poglądów samego Ricoeura. Są
dzę, że w oparciu o nie można wyraźniej określić niektó
re elementy filozofii zła Ricoeura, szczególnie w późnym 
jej okresie. Jakie więc są to elementy? Przede wszystkim 
wydaje się, że za Kantem uznaje on, iż zło oczywiście nie 
znika ze sceny filozoficznej, przeciwnie ciągle się z nim 
spotykamy. Niemniej jednak odtąd łączyć się ono będzie 
głównie z dziedziną praktyki jako coś, czego nie powinno 
być i co musi być zwalczane przez działanie. W jednym 
ze swoich późniejszych tekstów autor Filozofii zooli stwier
dza: „Zło jest kategorią działania, nie zaś teorii, zło to coś 
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przeciwko czemu się walczy"20. Jak zobaczymy, ten ele
ment praktycznego działania będzie przez francuskiego 
filozofa rozwijany. Ponadto wiemy, że Kant w analizie zła 
radykalnego zerwał z zagadnieniem grzechu pierwo
rodnego, ale poszukując racji bytu, początku owego rady
kalnego zła ostatecznie uznał, że jest ono niepoznawalne. 
I właśnie ten element, przekonanie, że ostatecznie zło jest 
niepoznawalne, staje się stałym składnikiem Ricoeurow- 
skiej filozofii21.

211 P. Ricoeur, Le scandale du mal, w: tenże, Anthologie, Seuil, Paris 
2007, s. 281.

21 Ricoeur podkreślał tę niepoznawalność źródła zła między inny
mi w analizie zła radykalnego u Kanta, zob. P. Ricoeur, Une hermé
neutique philosophique..., s. 22-27.

Zanim przejdziemy do analizy praktycznego działania 
wobec zła, powróćmy jeszcze na moment do myśli spe- 
kulatywnej. Po Kancie nie składa ona bynajmniej broni 
wobec problemu zła. Dla autora Symboliki zła szczególnie 
ważna jest rola, jaką w tej kwestii odegrał Hegel. Dzieje się 
tak z powodu Heglowskiej dialektyki, a szczególnie tego 
jej aspektu, który nazywa się negatywnością. Wiemy, że 
owa dialektyka godzi ze sobą pierwiastek tragiczny z lo
gicznym, innymi słowy - coś umiera, aby zrodziło się coś 
większego. Zatem nieszczęście wszędzie zostaje przekro
czone. W tym właśnie sensie Hegel powraca do teodycei, 
ale wzbogacając ją o dialektykę, która mieści się poza zasa
dą racji dostatecznej Leibniza. Francuski filozof pozostaje 
sceptyczny wobec takiego rozumowania i pyta: „czy owa 
dialektyka przy pomocy logicznych środków, którymi nie 
dysponował Leibniz, nie odbudowuje optymizmu, który 
wynikał z samej śmiałości, lecz z bodajże większej jeszcze 
hybris rozumu. Jaki w istocie los zarezerwowany został dla 
cierpienia ofiar w wizji świata, w której pantragizm nie
ustannie odnajduje się w panlogizmie?" (Z, s. 28).



Zlo wyzwaniem dla filozofa 219

Co ciekawe, na tak postawione pytania Hegel próbuje 
odpowiedzieć w tej części swoich pism, które dotyczą fi
lozofii dziejów. Oddziela on sławne pojednanie, o którym 
tyle mówił na etapie Fenomenologii ducha, od pocieszenia, 
którym kierowałby się człowiek wobec ofiary. W heglow
skiej filozofii dziejów pojawia się próba nadania sensu 
wszystkim procesom dziejowym, ale przebiega to jedno
cześnie w taki sposób, że usunięte zostaje zagadnienie 
szczęścia i nieszczęścia. Ricoeur przywołuje sławny cy
tat z Hegla mówiący, że „dzieje powszechne nie są krainą 
szczęścia". Można więc zapytać: jeśli postacie historyczne 
nie są szczęśliwe, albowiem stanowią igraszkę historii, to 
co powiedzieć o ofiarach? Pogląd Hegla tym bardziej sta
je się wątpliwy, kiedy przywołamy go dziś, po XX wieku, 
tak obfitującym w katastrofy, wojny i cierpienia. Francuski 
filozof trafnie zauważa, że „rozróżnienie między pociesze
niem a pojednaniem musi budzić wielkie zakłopotanie: im 
bardziej bowiem rozwija się system, tym bardziej ofiary 
spychane są na margines. Powodzenie systemu doprowa
dza do jego upadku" (Z, s. 30). Co więc pozostaje? Czy na
leży zaprzestać myśleć o złu? Czy dialektyka ma uwzględ
niać jedynie całość?

Niepowodzenia na tym etapie myśli spekulatywnej 
prowadzą do fazy zwanej dialektyką „łamaną". Tym ra
zem punktem odniesienia dla Ricoeura jest współczesny 
teolog Karl Barth. Dla niego jedynie teologia „łamana", 
czyli taka, która odchodzi od systemowej całości, może 
pokusić się o pomyślenie zła. „Łamana" oznacza także 
taki sposób myślenia, gdzie przyznaję się złu rzeczywi
stość, której nie da się pogodzić z ideą boskiej dobroci 
i dobroci stworzenia. Barth, wskazując na zło, posługuje 
się terminem das Nichtige. Trzeba, sugeruje, pomyśleć zło 
jako nicość, nicość niechcianą przez Boga, nicość nie bra
ku i ułomności, lecz nicość zepsucia i zniszczenia. „Tym 
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samym - komentuje Ricoeur - oddana zostanie sprawie
dliwość nie tylko Kantowskiej intuicji co do niezgłębio
nego charakteru zła moralnego rozumianego jako zło 
radykalne, lecz i protestowi ludzkiego cierpienia, które 
nie chce zostać włączone w cykl zła moralnego na mocy 
odpłaty ani dać się zaciągnąć pod sztandary Opatrzno
ści" (Z, s. 31). Jaka w tej koncepcji jest relacja między 
Bogiem a nicością, aktywną nicością? Co ciekawe, Barth 
twierdzi, że nicość także pochodzi od Boga. Pochodzenie 
to oznacza jednak coś innego niż pochodzenie dobrego 
stworzenia; oznacza odrzucenie tego czegoś, co - dlate
go, że jest odrzucone - istnieje na sposób nicości. Inny
mi słowy, nicość jest tym, czego Bóg nie chce, i istnieje 
jako przedmiot boskiego gniewu. Można by więc rzec, że 
Bóg panuje nad dobrem i nad złem, choć panowanie nad 
nicością nie przystaje do panowania dobroci nad stwo
rzeniem. Zdaniem Ricoeura sposób myślenia Bartha jest 
dziwny i nie do końca przekonujący. Albowiem jak moż
na dopasowywać prawicę i lewicę Boga, nie godząc ich 
ze sobą? Ponadto można także zapytać, skoro Bóg jest Pa
nem także po swojej lewicy, to czy Jego dobroć nie zostaje 
ograniczona przez gniew, przez Jego odrzucenie? Gdyby 
tak było, to - sądzi Ricoeur - Barth de facto nie wyszedłby 
poza teodyceę i jej logikę, a w miejsce dialektyki „łama
nej" mielibyśmy raczej słaby kompromis. Istnieje także 
taka interpretacja, zgodnie z którą Barth uznał dylemat 
właściwy teodycei, lecz odrzucił logikę sprzeczności i jej 
systemowej całości. Tak czy inaczej ostatecznym rezulta
tem tego całego procesu jest stwierdzenie aporetyczne- 
go charakteru spekulatywnego myślenia poświęconego 
złu. Można się zgodzić z opinią jednego z komentatorów 
dzieła Ricoeura mówiącą, że dla francuskiego filozofa 
zło pozostaje w swej ostatecznej podstawie czymś nie
zrozumiałym, niemożliwym do przeniknięcia z punktu
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widzenia teoretycznego22. Nie oznacza to, rzecz jasna, 
zaprzestania prób zrozumienia zła czy myślenia o złu 
w ogóle. Przeciwnie, każda spekulacja nad złem pomimo 
swego aporetycznego charakteru może być produktyw
na dla przejścia od spekulacji do działania.

Zob. J. Grondin, De Gadamer à Ricoeur, w: Paul Ricoeur. De 1'homme 
faillible à l'homme capable, ed. G. Fiasse, PUF, Paris 2008, s. 55.

Od spekulacji nad złem do działania wobec zła

Należy zawsze pamiętać, że problem zła nie jest wyłącz
nie problemem spekulatywnym. To znaczy, myślenie na
potyka zło jako wyzwanie i podejmując je, na nowo cią
gle się wzbogaca. Klęski i aporie nie tyle zniechęcają, ile 
prowokują, by myśleć więcej i inaczej. Widać to wyraźnie 
w przedstawionej wcześniej drodze. Rodzi się pytanie: jak 
wobec tego usytuować się w stosunku do aporii genero
wanych przez myślenie spekulatywne? Ricoeur uważa, że 
działanie i postawa duchowa „nie mają tej aporii rozwią
zać, lecz udzielić na nią odpowiedzi, która ma ją uczynić 
produktywną, czyli ma kontynuować pracę myśli w ob
rębie działania i czucia" (Z, s. 34). Przyjmując tę deklara
cję, spróbujemy nieco ową perspektywę rozszerzyć. Z per
spektywy działania zło, jak wiemy, jest tym, czego nie 
powinno być i co winno być zwalczane. Na pytanie: „Skąd 
pochodzi zło?", udziela się odpowiedzi - nie rozwiązania! 
-wyjaśniającej, jak sprzeciwić się złu. Jest to zatem zada
nie do wypełnienia, które nie tyle dotyczy przeszłości, jak 
pewne postacie myślenia spekulatywnego chcące uchwy
cić początki lub zasadę zła, ile przyszłości. Innymi słowy, 
nim zaczniemy spekulacje na temat początku zła, prze
ciwdziałajmy mu etycznie i politycznie. W tym punkcie

22
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umieścić można na przykład etyczno-moralno-polityczną 
koncepcję Ricoeura przedstawioną w O sobie samym jako 
innym23.

23 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, 
oprać. M. Kowalska, PWN, Warszawa 2003 [dalej cyt. jako: Si].

Jak można się domyśleć w jej obrębie odnajdujemy 
miejsce, w którym natrafiamy na analizę zła. Nie są to 
jednak, co niejednego może zdziwić, spekulatywne roz
ważania nad jego naturą. Francuski filozof za Kantem po
wtórzy, że pochodzenie zła jest niezbadane, podobnie jak 
podziela wraz z niemieckim myślicielem przekonanie co 
do pierwotnej predyspozycji człowieka do dobra. Ta pier
wotna skłonność - jak się zdaje, jest to stary motyw pier
wotnej afirmacji, o której Ricoeur pisał na etapie Filozofii 
woli - zostaje teraz w języku francuskiego filozofa wyra
żona jako dążenie etyczne. Czym jest dążenie etyczne i jak 
się wyraża? Jest to pragnienie dobrego życia z i dla in
nych w sprawiedliwych instytucjach. To pragnienie musi 
wszakże przejść przez sito norm moralnych, a jednym 
z powodów tego właśnie stanu rzeczy jest zło. „Czy to nie 
ze zła, z niezbadanej, wynikającej z niego struktury (wol
nej) woli, wypływa konieczność, by etyka przyswoiła 
sobie cechy moralności? Ponieważ zło jest zło, dążenie 
do „życia dobrego" musi przystać na próbę moralnego 
obowiązku, który można by na nowo sformułować nastę
pująco: „Działaj wyłącznie wedle maksymy, dzięki której 
możesz zarazem pragnąć, by nie było tego, czego być 
nie powinno, mianowicie zła" (Si, s. 361-362) Trze
ba oczywiście dodać, że działanie takie dotyczy nie tyko 
indywidualnego postępowania każdego z nas, ale także 
odnosi się do działań międzyludzkich, gdzie próbuje się 
usunąć cierpienie zadawane człowiekowi przez człowie
ka oraz przedłuża na wszystkie formy życia społecznego, 
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gdzie przeciwdziałanie na przykład niesprawiedliwości, 
nierówności, ograniczeniu wolności, dyskryminacji i wie
lu innym formom zła, staje się częścią praktycznego dzia
łania. Przechodząc przez wiele poziomów, przez poziom 
etyczny, moralny i polityczny, dochodzimy do praktycz
nego osądu w sytuacji, do takiej postaci mądrości prak
tycznej - która korzystając z rozmaitych form zapośred- 
niczonej wiedzy - w najlepszy dla siebie możliwy sposób 
umie przeciwdziałać pojawiającym się postaciom zła.

Ostatnim elementem, o jakim należy jeszcze w związ
ku ze złem powiedzieć, jest odpowiedź emocjonalna, którą 
należy dorzucić do odpowiedzi praktycznej. Punktem od
niesienia dla Ricoeura są czynności żałobne przedstawio
ne przez Freuda. Pozwalają one zamiast trwać w skargach 
i lamencie, wywołanych doświadczeniem zła, uwolnić się, 
oderwać, co przywraca nam wolność i możliwość nowe
go zaangażowania. Co ciekawe, francuski filozof sugeruje, 
by czynności żałobne połączyć z działaniem praktycznym 
i myśleniem, stanowią one bowiem całość odpowiedzi, jav 
kiej wobec zła udzielić może człowiek. W tym sensie in
telektualna aporia, niepowodzenie myśli spekulatywnej, 
by stać się produktywne, musi zostać włączone w pracę 
czynności żałobnych. W konkretnej sytuacji może to ozna
czać, że ludzie, którzy na przykład przeżyli śmierć obiek
tu swej miłości i wyrażają skłonność do nieskończonego 
obwiniania siebie, mają prawo powiedzieć sobie: nikt nie 
chciał mnie ukarać, nie wiem, dlaczego taka jest kolei rze
czy. Stanowi to „zerowy poziom skargi". Nie szukamy 
zatem - łatwo powiedzieć! - winnego naszego cierpienia, 
kierując się przeciwko idei „boskiego przyzwolenia" obec
nej w tak wielu teodyceach. Ku czemu zatem, zapytajmy, 
kieruje się praca żałobna rozumiana jako proces wyrzeka
nia się pragnień, które zranione powodują skargę, i jakie 
są to pragnienia? Trzeba przyznać, że ta niezwykle trudna 
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i wymagająca asceza, w czym zresztą przypomina w nie
których elementach jednocześnie czynności stoików i mni
chów buddyjskich, dąży do: porzucenia pragnienia, by być 
wynagrodzonym za swoje czyny; porzucenia pragnienia, 
by być oszczędzonym przez cierpienie i odrzucenia, jak go 
Ricoeur nazywa, „dziecięcego" pragnienia nieśmiertelno
ści. W rezultacie taka mądrość, zupełnie jak u Hioba, ozna
cza dla człowieka „wyzwolenie się od cyklu odpłat, w któ
rych lament uwięziony będzie jeszcze tak długo, jak długo 
ofiara będzie uskarżać się na swój los" (Z, s. 39).



Ontologia wolności i zło

Wstęp

Włoski filozof, Luigi Pareyson, jest w Polsce autorem 
mało znanym. Poza jedną książką poświęconą estetyce24 
nie ukazały się żadne jego ważne publikacje. A szkoda, 
jest to bowiem myśliciel oryginalny i autor wielu inte
resujących książek oraz artykułów. W swojej twórczości 
porusza dużo ważnych tematów, które rozpatruje w nie
zwykle ciekawy i oryginalny sposób. Zaczynając od pro
blematyki filozofii egzystencji i prac poświęconych Ja- 
spersowi, egzystencji i osobie, przez rozprawy dotyczące 

14 Luigi Pareyson (1918-1991) był jednym z najważniejszych włoskich 
filozofów XX wieku, znawcą filozofii niemieckiej, współtwórcą 
obok Martina Heideggera, Hansa-Georga Gadamera, Paula Ricoeu- 
ra współczesnej hermeneutyki. Pareyson to uczeń takich myślicie
li, jak Nicola Abbagnano, Augusto Guzzo i Karl Jaspers, z kolei do 
jego uczniów należeli Umberto Eco i Gianni Vattimo. Był członkiem 
między innymi American Society for Aesthetics, Międzynarodowej 
Rady Hegel-Vereinigung, Włoskiej Akademii Nauk, Bayerische Aka
demie der Wissenschaften oraz członkiem zwyczajnym Accademia 
Nazionale dei Lincei. Jego najważniejsze dzieła to: Esistenza e perso
na, Estetica. Teoria della formativita, Estetica dell'idealismo tedesco, Verita 
e interpretazione, Ontologią della liberta. U ntale e la sofferenza. Po polsku 
ukazała się: Estetyka. Teoria forniatywności, przeł. K. Kasia, Towarzy
stwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 
2009.
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idealizmu niemieckiego, po studia skupiające się na este
tyce, Pareyson rozwijał swój filozoficzny talent. Do tego 
dochodziły także prace o romantyzmie, Fiodorze Dosto
jewskim, o interpretacji mitów oraz współczesnej herme
neutyce, które wnosiły wiele nowych i interesujących tre
ści. Do jednego z ważnych zagadnień, którym poświęci! 
wiele uwagi szczególnie w ostatnim okresie swego życia, 
bez wątpienia należy zagadnienie wolności i zła. W naj
pełniejszy sposób uwidoczniło się to w niedokończonym 
i opublikowanym dopiero po jego śmierci dziele zatytu
łowanym Ontologią della liberta. U małe e la sofferenza25. Po
niżej spróbuję ukazać główne wątki związane z tą wła
śnie problematyką. Związek między wolnością a złem był 
i jest przedmiotem wielu rozważań, a debata, która bynaj
mniej nie jest ukończona, budzi wiele emocji i kontrower
sji. Włoski myśliciel zajmuje w tej debacie ważne i godne 
odnotowania miejsce.

25 L. Pareyson, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Einaudi, 
Torino 1995-2000.

Ontologią wolności

Jakie, zapytajmy, są poglądy Pareysona dotyczące wolno
ści i zła? Zanim spróbuję odpowiedzieć na to zasadnicze 
pytanie, należy przypomnieć, że problem relacji wolność- 
zło należy do tych kwestii, które od dawna skupiały uwa
gę nie tylko filozofów. Włoski myśliciel wpisuje się zatem 
w długą tradycję sięgającą niemalże początków filozofii. 
Co ciekawe, jego myślenie, jak zobaczymy, choć należy do 
tej tradycji oraz nawiązuje do niektórych wątków tej pasjo
nującej debaty - sięga bowiem do wątków platońskich, na
stępnie do autorów nowożytnych, takich jak na przykład 
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Schelling - to jednak naznaczone jest bardzo wyraźnie 
wpływami współczesnych myślicieli.

We wstępie do Ontologia della libertà Giuseppe Riconda 
i Gianni Vattimo przypominają, że Pareyson chciał napisać 
dwie książki poświęcone interesującej nas problematyce 
wolności i zła26. Pierwsza z nich miała nosić tytuł „Onto
logia wolności" z podtytułem „Zło i cierpienie", druga zaś 
„Wolność i nicość"; ta ostatnia zawierać miała rozważania 
historyczne, w których jego stanowisko wplatałoby się 
w spory i dyskusje z innymi autorami - z Dostojewskim, 
Schellingiem czy Heideggerem. Ostatecznie w Ontologia 
della libertà mieszczą się niedokończone analizy z obydwu 
projektowanych przez Pareysona książek. Trzeba tu za
znaczyć, że jednym z istotnych elementów filozoficznej 
formacji włoskiego myśliciela była filozofia egzystencji. Tej 
problematyce poświęcił on wiele prac, miedzy innymi La 
filosofia dell'esistenza e Carlo Jaspers, Studi suU'esisteiizialismo 
czy Esistenza e persona. W tych i innych tekstach uznawał 
problem wolności za centralny dla filozofii. Nie oznacza 
to jednak, co już sugerowałem, że zagadnienia wolności 
rozważane były z pominięciem historycznego kontekstu. 
Przeciwnie, szeroki kontekst tych rozważań tworzą mię
dzy innymi poglądy: Plotyna, Pascala, Fichtego, Kierke- 
gaarda, Schellinga czy Dostojewskiego. Właśnie na takim 
tle Pareyson umieszcza własne refleksje nad wolnością27. 
W konsekwencji uzyskujemy oryginalny sposób ujęcia po
wyższego zagadnienia. Włoski filozof jest zresztą w pełni 
tego świadom; sam wyraźnie podkreśla, że taki jest „cały 

26 G. Riconda, G. Vattimo, Prefazione, w: L. Pareyson, Ontologia 
della libertà..., s. IX.

27 Ciekawą próbą charakterystyki twórczości Pareysona ze szczegól
nym uwzględnieniem kwestii wolności jest publikacja G. Riconda 
i E. Gamba, Luigi Pareyson tra ermeneutica e ontologia della libertà, 
Trauben, Torino 2010.
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program teoretyczny, jak i historyczny, gdyż jest to całko
wicie nowa historiografia filozoficzna, która zarysowuje 
się z tego punktu widzenia, oraz całkowicie nowa proble
matyka, gdzie centralnymi pojęciami są egzystencja, oso
ba, interpretacja, a przede wszystkim wolność"28.

2B L. Pareyson, Libertà e situazione, w: tenże, Ontologia della libertà... 
[dalej cyt. jako: Ls], s. 9-10.

29 Co charakterystyczne, włoski filozof, gdy mówi o Heideggerze, nie 
widzi w nim przede wszystkim autora Bycia i czasu, lecz większą rolę 
przyznaję sławnemu wykładowi Czym jest metafizyka?, a w szczegól
ności Heideggerowskiej analizie pojęcia nicości, zob. M. Heideg
ger, Czym jest metafizyka?, przeł. K. Pomian, w: M. Heideg
ger, Znaki drogi, przeł. S. B land zi, Fundacja Aletheia, Warszawa 
1995. L. Pareyson piszę o tym szczegółowo w artykule Filosofia 
della libertà, w: tenże, Ontologia della libertà... [dalej cyt. jako: Fl[, 
s. 463-478.

Zdaniem Pareysona przełom we współczesnym my
śleniu o wolności dokonał się za sprawą Heideggera29. 
Aby lepiej zrozumieć sens tego stwierdzenia, należy przy
pomnieć, że Heidegger dokonał decydującego przejścia 
w kierunku realizacji takiej filozofii wolności, która była 
prawdziwym programem nowożytnej filozofii od Karte
zjusza do Fichtego. Co ciekawe, ten program, oscylują
cy między stopniowym ograniczeniem ambicji wolności 
w obszarze moralnym a niepełnym oczyszczeniem po
jęcia wolności z konieczności, nie znalazł pełnego urze
czywistnienia, nigdy nie został całkowicie zrealizowany, 
można więc powiedzieć, że poniósł porażkę. Został jednak 
na nowo, w obiecujący sposób, podjęty przez Schellinga. 
W swoim ujęciu wolności Pareyson, by tak rzec, będzie 
chciał połączyć myśl Schellinga z poglądami Heideggera. 
Mówiąc precyzyjniej, Pareyson proponuje, by zinterpreto
wać stanowisko Schellinga jako myśliciela postheidegge- 
rowskiego, „z czego można - jak piszę - wyciągnąć dzisiaj 
ważne wskazówki dla uczynienia z wolności autentycz
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nego problemu, tylko wtedy, gdy złączymy go, nie z pro
blemem konieczności, jak to czyniła filozofia nowożytna, 
lecz z nicością (al nulla), co zrobił Heidegger" (FI, s. 463). 
Heidegger postawił sławne fundamentalne pytanie: „Dla
czego istnieje raczej coś niż nic?". Pytanie to nurtowało 
wcześniej między innymi Leibniza i było umieszczone 
w metafizycznym kontekście oraz uzasadniane odwoła
niem się do zasady racji dostatecznej. Myślenie Heidegge
ra jest jednak bliższe współczesnej mentalności, wyrasta 
ono bowiem z dobrze odczuwanego przez współczesnego 
człowieka doświadczenia nihilizmu, jest wyczulone na fa
scynację nicością, przepojone lękiem egzystencji. W rezul
tacie dotyka czegoś bliskiego ludziom współczesnym.

Jak zatem mówić o wolności? Jakimi posłużyć się poję
ciami? Zwykle odnosimy ją do trzech kategorii: realności, 
konieczności i możliwości. Wśród nich z całą pewnością 
najważniejszą rolę odgrywa realność. Sama realność jed
nak nie pozwala w wystarczający sposób na określenie 
tego, co przypadkowe, a co z kolei wymaga odwołania się- 
do pojęcia konieczności, a przede wszystkim do pojęcia 
możliwości. Kiedy w takiej perspektywie ujmujemy wol
ność, na przykład wolność człowieka, to zauważamy, że 
człowiek zawsze znajduje się w jakiejś sytuacji. Nie jest to 
jedynie sytuacja historyczna, lecz sytuacja ontologiczna. 
W tym sensie człowiek jest w relacji, czy - dokładniej rzecz 
ujmując - człowiek jest relacją (1'uomo e un rapporto). Jest on 
relacją z byciem, relacją z innymi. W tych relacjach tworzy 
się jego egzystencja, wyjątkowość i historyczność. Mówiąc 
o ontologicznym wymiarze relacji człowieka z byciem, 
Pareyson wyraźnie podkreśla jego zarazem niemożliwy 
do całkowitego zobiektywizowania oraz niewyczerpalny 
aspekt. To spostrzeżenie jest ważne, ponieważ właściwa 
człowiekowi zdolność tworzenia relacji ontologicznych, 
w których ujawniają się rozmaite perspektywy wobec 
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bycia, chroni człowieka przed możliwością, jeśli można 
tak powiedzieć, skostnienia, zastygnięcia w jakimś funda
mencie, w podstawie. Nie powinno to jednak dziwić, gdyż 
w tego typu myśleniu bycie nie jest jakąś podstawą, lecz 
jest wolnością. Ujmując to w bardziej konkretny sposób, 
można powiedzieć, że doświadczenia bycia, które czło
wiek posiada, nie da się zredukować do jakiegokolwiek 
przedmiotowego doświadczenia, na przykład napotka
nych naprzeciw nas rzeczy, na podstawie którego można 
by następnie tworzyć jakąś spekulatywną koncepcję. Nie 
można tego doświadczenia zredukować, ponieważ jest to 
doświadczenie całkowicie odmienne, jest to doświadcze
nie wolności. Takie ujęcie całej kwestii ma ogromne kon
sekwencje. Przede wszystkim oznacza „wyrzeczenie się 
obiektywnej, ontycznej metafizyki spekulatywnej na rzecz 
krytycznej ontologii" (Ls, s. 11). Ontologia wolności ujaw
nia i podkreśla fakt, że wolność nie ma podstawy (fonda
mento), ona jest otchłanią (un abisso), to znaczy jest, jak to 
ujmie Pareyson, „fundamentem, który ciągle siebie negu
je" (FI, s. 465).

Czym jest sama wolność? Jak ją postrzegamy? Przede 
wszystkim, patrząc na wolność jako na coś rzeczywistego, 
dostrzegamy z jednej strony jej przypadkowość, to, że jest 
za darmo (la sua gratuità), z drugiej widzimy jej nieugrunto- 
wanie. Pierwszy z tych aspektów skłania, by myśleć o wol
ności jako o pewnej nadwyżce, o czymś, co jest darowane, 
o geście wspaniałomyślności, który zasługuje na podziw 
i uznanie. Ten wymiar doświadczania wolności często nas 
zachwyca. Wolność jednak widziana od strony nieugrun- 
towania ujawnia także swoją ciemną stronę. Wówczas to 
życie jawi się nie jako cud, lecz jako wyrok, brzemię, a nie
kiedy prowadzi do stwierdzenia: lepiej nie istnieć niż ist
nieć. Na świadectwo tego doświadczenia wolności natra
fiamy, czytając autorów greckich - u Sofoklesa pojawia się 
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„lepiej było się nie narodzić", podobnym tonem przepojo
ne są skargi Hioba.

Rodzi się pytanie: czym zatem powinien zająć się 
w swoich poszukiwaniach filozof? Czy ową zasadniczą 
dwuznacznością rzeczywistości? Otóż nie tylko. Oprócz 
wspomnianej dwuznaczności rzeczywistości istnieje także 
dwoistość samej wolności, jednocześnie pozytywnej i ne
gatywnej. Jest to wolność, która siebie jednocześnie afir- 
muje i potwierdza oraz neguje i niszczy. Zastanawiające, 
że istnieje wiele stopni tego negowania. Jest to negowa
nie we wszystkich modalnościach, które doprawdy trud
no jest wyliczyć - od prostego niebycia sytuacji początko
wej, przez negatywność zła, aż do nicości funkcjonującej 
i aktywnej w udręce cierpienia. Co charakterystyczne, 
dwuznaczności wolności odpowiada także dwuznacz
ność sytuacji samego człowieka umieszczonego między 
doświadczeniem optymizmu a pesymizmu. Zauważmy, 
że są to raczej kategorie psychologiczne niż ontologiczne, 
z użyciem których - przy całej ich niewystarczalności - 
usiłuje się interpretować kondyqę ludzką.

Zycie jawi się jako złączenie wolności i nicości. Zda
niem włoskiego filozofa połączenie to stanowi współcze
śnie fundamentalny problem, który wart jest najwyższej 
uwagi. Paradoksalnie jednak tylko nieliczni zajęli się tym 
zagadnieniem. Dlaczego? Powodów było wiele. Jeden 
z istotnych wiąże się z niepowodzeniem pewnego typu 
racjonalności, którym posługiwało się i wciąż posługu
je się wielu filozofów. Jak wiadomo, w wielkich racjona
listycznych systemach kwestia zła była negowana, nato
miast w klasycznej teodycei zestawienie Boga i zła rodziło 
poważne dylematy. To prawda, że nie jest łatwo opisać 
świat, człowieka i jego działanie, gdy punktem odniesie
nia uczyni się wolność i związane z nią zło. Bez wątpienia 
jednym z powodów jest to, że sama wolność ma w sobie 
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coś „ciężkiego" i dwuznacznego. Fakt ten zauważył i sta
rał się zrozumieć Dostojewski w sławnej Legendzie o Wiel
kim Inkwizytorze, w której opisał ludzi niezdolnych do 
dźwigania wielkiego ciężaru wolności. Jak zatem mówić 
o wolności? Pareyson, świadom tych trudności, sugeruje, 
by posłużyć się zasadami dialektyki30. O jaki rodzaj dia- 
lektyki chodzi? „Jest to - podkreśla - dialektyka diadycz- 
na w sensie spolaryzowania. Nie jest to dialektyka typu 
heglowskiego, a więc logiczno-metafizyczna, dążącą do 
pojednania, lecz raczej pascalowska, metodyczna i żywa 
dialektyka przeciwieństw" (Ld, s. 67). Dlaczego jednak 
dialektyka? Wydaje się, że łączy się to z przekonaniem 
włoskiego filozofa, który twierdzi, że właśnie dialektyka 
w najpełniejszy sposób wyraża rzeczywistą naturę wolno
ści, ponieważ pokazuje pozytywność i negatywność jako 
dwa elementy nieodłącznie ze sobą związane. Oczywiście 
należy dodać, że wprawdzie Hegel dostrzegł dialektyczną 
naturę rzeczywistości, ale popełnił, na co Pareyson zwra
ca uwagę, wiele błędów. Hegel - jak twierdzi Pareyson - 
pomieszał na przykład historię boską i wieczną z ludzką 
i czasową, następnie tam, gdzie powinna znajdować się 
dialektyka wolności, umieścił dialektykę konieczności. 
Jeśli zaś chodzi o miejsce negatywności, to, jak wiadomo, 
Hegel podporządkował negatywność logice konieczności. 
Powstała z tego historyczna i dynamiczna postać teodycei. 
Sam Pareyson także podkreśla znaczenie negatywności 
jako ogromnej siły. W przeciwieństwie jednak do Hegla, 
który widzi w niej sprężynę ruchu, włoski filozof uznaje, 
że nie wnosi ona ze sobą dialektyki, która w ostateczności 
koniecznie prowadziłaby do czegoś pozytywnego. Nale

3,1 Włoski filozof omawia związek między wolnością a dialektyką, zob. 
L. Pareyson, Libertà e dialettica, w: tenże, Ontologia della libertà.■■ 
[dalej cyt. jako: Ld], s. 61-81.
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ży raczej uzmysłowić sobie to, że negalywność w bardzo 
wielu przypadkach przynosi rozpad, samozniszczenie 
i destrukcję.

Wolność a problem zła

Zło stanowiło i stanowi dla filozofii wielkie wyzwanie31. 
Filozofia, która usiłowała rozwikłać ten problem, często 
okazywała się bezradna32. Pareyson sugeruje jednak, że 
poczynając od Kanta i jego krytyki teodycei oraz teorii zła 
radykalnego33, sytuacja nieco się poprawiła. Przyczyniły 
się do tego również poglądy młodego Hegla, rozważania 
dojrzałego Schellinga, systematyzacje problematyki do
konane przez Schopenhauera oraz prowokacyjne krytyki 
Nietzschego. Nie znaczy to oczywiście, że wszystkie kwe
stie odnoszące się do problematyki zła zostały rozwią
zane i rozstrzygnięte. Przeciwnie, należy raczej powie
dzieć, że chodzi o wciąż ponawiany wysiłek zrozumienia 
zła oraz przeciwstawiania się jego niszczącej sile. Istotną 
rolę odgrywa tu sposób, w jaki ujmujemy zło, jak o nim 
myślimy.

31 O złu jako wyzwaniu dla refleksji filozoficznej piszę obszerniej w ni
niejszej książce w rozdziale Zło wyzwaniem dla filozofa.

32 L. Pareyson rozważaną problematykę omawia w bardzo rozbu
dowany sposób w tekście La filosofia e il problema del małe, w: tenże, 
Ontologią della libertd... [dalej cyt. jako: Fp], s. 151-233.

33 O pojęciu „radykalnego zła" u Kanta piszę obszerniej w niniejszej 
książce w rozdziale Czy zło jest radykalne czy banalne?

Jeśli bliżej przyjrzymy się, w jaki sposób podchodzono 
do problematyki zła, to okaże się, że w wielu przypadkach 
ujawni się tendencja do redukcji. Jedną z postaci takiej re
dukcji, zdaniem włoskiego filozofa, jest umieszczenie pro
blematyki zła w obrębie etyki. Wówczas opracowuje się 
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kwestię zła za pomocą właściwych dla etyki metod, łączy 
się ją z kwestiami etycznymi. Oczywiście w tym miejscu 
należy zaznaczyć, że całe to zagadnienie jest dyskusyjne, 
wszystko bowiem zależy od tego, jak rozumie się etykę - 
czy pojmuje się ją w sensie wąskim, do jakiego, jak można 
sądzić, skłania się Pareyson, czy szerokim, w którym ety
ka dysponuje wystarczającymi narzędziami do rozważań 
dotyczących zła. W każdym razie tylko przyjmując wą
skie rozumienie etyki, można powiedzieć, że problem zła 
daleki jest od tego, by określać go na przykład poprzez 
definicję winy moralnej czy zdolności znoszenia cierpie
nia. Ma on bowiem swoje korzenie - jak twierdzi Parey
son - „w ciemnej głębi natury ludzkiej i tajemnicy relacji 
człowieka z transcendencją" (Fp, s. 152). Trzeba wyraźnie 
powiedzieć, że w nie mniejszym stopniu niż etyczny jest 
to także problem religijny. W rzeczywistości religia, bar
dziej niż o moralnej winie, mówi o grzechu i upadku, nie 
ograniczając się w dyskursie o złu do indywidualnego ży
cia etycznego, lecz ujmując całość problematyki w szero
kim horyzoncie wielkiej kosmicznej sceny. Zło określane 
jest tu jako grzech, upadek łączy się z cierpieniem, wyzna
niem winy i nadzieją na wybawienie. Pareyson twierdzi, 
że w kwestii zła etyka raczej oczekuje od religii pomocy. 
„Warto zauważyć - podkreśla - że religia jest niereduko- 
walna do etyki i koncentruje się przede wszystkim na pro
blemie zła i cierpienia oraz negatywności w ogóle" (Fp, 
s. 152). Z powyższego wynika zatem, że gdy mowa o złu, 
to pierwotnym odniesieniem jest to, co mówi dyskurs re
ligijny, nie zaś etyczny. Nie potrzeba, jak sądzę, dodawać, 
że filozofia także zajmuje się negatywnością, niemniej 
w kwestii zła w wielu przypadkach filozofowie docho
dzą do wniosku, że jest ono niepojmowalne. Stało się to 
szczególnie widoczne po doświadczeniach XX wieku, woj
nach i totalitaryzmach, kiedy ludzkość osiągnęła niemalże 
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szczyt cierpienia w postaci absolutnej perwersji masakr, 
ludobójstwa i Holokaustu.

Filozoficzna interpretacja mitu

Na czym polega zatem to odniesienie do religii? Dokład
nej rzecz ujmując, chodzi o odwołanie się do mitu i jego 
filozoficzną interpretację. Czy jednak nie zagraża to auto
nomii filozoficznej refleksji? Na tak postawione pytanie 
trzeba odpowiedzieć, że odwołanie się do mitu nie ozna
cza wyrzeczenia się filozofii. Nie jest to wyznanie własnej 
niemocy. W micie bowiem, zdaniem Pareysona, obecna jest 
refleksja filozoficzna. Nie jest to, rzec jasna, racjonalistycz
nie spojęciowana refleksja, lecz refleksja mająca charakter 
hermeneutyczny. Czym się ona charakteryzuje? Opiera się 
ona na interpretacji wcześniej istniejącej wiedzy podanej 
w formie mitu. Refleksja rozjaśnia znaczenia, uniwersali- 
zuje je, otwierając na szerokie ludzkie uczestnictwo. Nie 
jest to więc zanegowanie filozofii, lecz jej „otwarcie", czy 
raczej propozycja nowego typu refleksji filozoficznej, któ
ra bazuje na myśleniu hermeneutycznym. Myślenie her- 
meneutyczne ma charakter egzystencjalny. Jego przed
miotem nie jest byt, lecz relacja człowieka do bycia, a ściśle 
-jak to określa włoski filozof - „ontologiczna istotowa In
tencjonalność człowieka". W myśleniu hermeneutycznym 
jest bezpośrednie odwołanie do doświadczenia, tu poja
wiają się jego interpretujące wyjaśnienia oraz uniwersali- 
zacja. W doświadczeniu wolności otwiera się jedna z dróg 
dostępu do prawdy, ale o prawdzie nie mówi się bezpo
średnio, to bowiem oznaczałoby obiektywizację dyskursu. 
Uznaje się raczej, że jest ona ciągle interpretowana z hi
storycznych i osobowych punktów widzenia. Interpreta
cja ta dokonuje się w terminach mitycznych, religijnych, 
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a nawet poetyckich. Zdaniem Pareysona tak właśnie wy
gląda sposób myślenia zapoczątkowany w dziełach doj
rzałego Hegla i Schellinga i do takiego sposobu myślenia 
nawiązuje on sam. Krótko mówiąc, jest to filozofia herme- 
neutyczna, a jako hermeneutyka nie jest ona obiektywną 
i ontyczną metafizyką, lecz Ontologią egzystencjalną. My
ślenie hermeneutyczne mieści się w obrębie historycznej 
tradycji i dotyczy osobistej sytuacji.

Filozofia hermeneutyczna zwraca się zatem w stronę 
mitu. Tego typu myślenie nie jest jednak ani teologią, ani 
filozofią religii, ani też religijną filozofią, ponieważ chce 
być „filozoficzną interpretacją doświadczenia religijne
go lub świadomości religijnej" (Fp, s. 162). Tak rozumia
na filozofia hermeneutyczna mitu nie ma nic wspólnego 
ani z irracjonalizmem, ani z fideizmem. W ujęciu propo
nowanym przez Pareysona mit nie jest bowiem bajeczką 
czy legendą, dowolną i irracjonalną narracją. W pełnym 
tego słowa znaczeniu, które nawiązuje do interpretacji za
początkowanej przez Plotyna, a w nowożytnych czasach 
podjętej przez Govanniego Battistę Vico, mit jest w szcze
gólny sposób nosicielem prawdy, zawiera ją w sobie. Do
piero do tak rozumianego mitu dołącza się dyskurs filozo
ficzny, który stanowi jego kontynuację. W tej kontynuacji 
stawia się pytania i rozważa problemy, wyjaśnia i rozwija 
fundamentalne kwestie. Innymi słowy, w myśleniu źródło
wym obecnym w micie prawda i racjonalność są od siebie 
nierozdzielne, później w myśleniu filozoficznym dokonu
je się ich rozwinięcie, specyfikacja w obszarze problemów 
i wyjaśnienie uniwersalnego sensu. Jak to dobitnie ujmuje 
Pareyson: „mit posiada własną «racjonalność», którą my
ślenie filozoficzne problematyzuje, rozjaśnia i uniwersali- 
zuje" (Fp, s. 165).

Do jakiego rodzaju mitów odwołuje się włoski myśli
ciel? Otóż przedstawia on rozważania wokół problemu 
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negatywności, wolności i zła w oparciu o narracje przed
stawione w Starym i Nowym Testamencie. Jednocześnie 
szuka inspiracji u ważnych teoretyków, szczególnie zaś 
u Schellinga, którego odkrył stosunkowo późno, w dojrza
łym wieku, oraz u Dostojewskiego, który był „mistrzem 
i towarzyszem" całego jego życia.

Problem wolności i zła ujęty zatem zostaje jako herme
neutyka opowieści biblijnej o grzechu pierworodnym (pec
cato originale). Pareyson bardzo wyraźnie zaznacza, że nie 
daje nowej interpretacji tego mitu, lecz skupia się na za
sadniczym rdzeniu tej opowieści. Co stanowi sedno mitu 
mówiącego o upadku człowieka? Bez wątpienia jest nim 
fakt, że nad całą ludzkością ciąży początkowa wina. Wszy
scy ludzie są grzeszni i każdy odczuwa winę. Co więcej, 
istnieje nierozerwalna więź między złem a cierpieniem 
w tym sensie, że cierpienie jest doświadczane w czasie 
jako kara za zawinione czyny, a zarazem stanowi możli
wość wyzwolenia ze zła. Jak widać, nad wszystkimi ludź
mi, zjednoczonymi w pierwotnej solidarności winy i cier
pienia, ciąży wspólny los.

Realność zła

Czym jest zło? Przede wszystkim należy podkreślić, że 
w interpretacji Pareysona nie jest ono brakiem dobra (priva
zione di bene), nie jest brakiem realności. Zło jest realnością, 
a dokładniej „pozytywną realnością w swej negatywności" 
(Fp, s. 167). Zło wywodzi się z pozytywnego aktu negacji, 
ze świadomego i intencjonalnego aktu transgresji i buntu, 
z odrzucenia i zaprzeczenia w konfrontacji z doświadcze
niem pozytywności. Jest związane z negującą siłą, której 
nie można ograniczyć do prywaty wnego aktu, lecz jest ne
gującym i destrukcyjnym aktem, nabiera znaczenia buntu 
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i zniszczenia. Trzeba dodać, że zło nie jest tu rozumiane 
jako pomniejszenie czy wręcz ustanie dobra, lecz stanowi 
jego negację, dobrowolne jego naruszenie. Jest - jak piszę 
Pareyson - „buntem przeciw bytowi, gwałtem na pozy ty w- 
ności, zniewagą dobra, nieposłuszeństwem wobec prawa" 
(Fp, s. 168). Zło pragnie zniszczyć to, co jest. Tak rozumia
ne zło bezpośrednio wiąże się z wolnością. Akt wolności, 
który neguje sam siebie jako wolność, ujawnia możliwość 
destrukcji w dwojakim sensie: autodestrukcji i destrukcji 
wszystkiego. Wolność, która chce zniszczyć istnienie, koń
czy, niszcząc samą siebie, ale sam akt zniszczenia wolności 
jest aktem tejże wolności, a przez to samoafirmacji. Wol
ność niszczy zatem sama siebie i jako wolność negatywna 
jest jednocześnie destrukcją i afirmacją siebie. Samo zło - 
podobnie - jest negatywne i pozytywne zarazem: pozy
tywne w tym sensie, że jest rzeczywiste, wynikające z aktu 
woli, a negatywne jako destrukcja i zniszczenie.

Najbardziej przerażającym aspektem zła - jak twier
dzi włoski filozof - jest jego „duchowość" (spiritualità). Na 
czym ona polega? „Duchowość" zła polega na byciu świa
domą i dobrowolną rewoltą, buntem. Właśnie w owym 
świadomym buncie tkwi jego demoniczna natura. Co cie
kawe, w tym ujawnia się, głównie w sposób tragiczny, 
„parodystyczny" charakter zła. Oznacza to, że kiedy zło 
zestawia się z dobrem, to okazuje się, że zło zawsze coś 
imituje, udaje pozytywność. W każdym razie w rozma
itych postaciach, w jakich zło nam się jawi, dostrzec można 
jego naśladowczy wobec dobra charakter. Poprzez imita
cję bądź w innej postaci zło stopniowo dąży do niszczenia 
tego, co dobre. Demoniczna natura zła osiąga swoje apo
geum w niszczącej sile, poprzez którą negatywna wolność 
pogłębia się w usiłowaniu, by zniszczyć wszystko.

Trzeba jednak zawsze pamiętać, że nie byłoby zła jako ne
gacji i transgresji, gdyby nie było wcześniej pozytywności, 
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przeciwko której się buntuje. Innymi słowy, rzeczywistość 
zła jako siły negującej zakłada pierwotność pozytywno- 
ści, uprzedniość dobra. Oznacza to, że pozytywność jest 
wcześniejsza od negatywności, bez niej zło by nie istniało, 
byłoby nieodróżnialne od dobra. Sama pozytywność ma 
jednak w sobie coś dwuznacznego. Dla człowieka pozy
tywność jest nie tylko przedmiotem podziwu i zdumie
nia, lecz także może stać się pokusą, a przez to prowokacją 
i wyborem. Człowiek może czuć się wobec niej podległy, 
ale może także zbuntować się, dokonać transgresji, poczuć 
się zraniony i rozgniewany. Włoski filozof uwidacznia ten 
paradoks szczególnie wtedy, gdy mówi, że „nie ma więk
szego bodźca do bluźnierstwa i złorzeczenia jak istnienie 
Boga" (Fp, s. 170). Znamienne, że w tradycji myśli filozo
ficznej wielokrotnie wskazywano na pierwotność pozy- 
tywności. Platon podkreślał istnienie czegoś przeciwnego 
względem dobra, Plotyn mówił o wiedzy o przeciwień
stwach i o tym, że aby poznać zło, trzeba mieć jasną wi
zję dobra. Temat pierwszeństwa pozytywności obecny jest 
także u św. Pawła, który w słynnym sformułowaniu sine 
lege peccatum mortuum wskazuje, że rzeczywistość grzechu 
poprzedza prawo. Realne zło jako aktywna negacja zakła
da zatem wcześniejszą pozytywność, choć sama pozytyw
ność to także zwycięstwo nad negaty wnością.

Pierwotna pozytywność - zwycięstwo nad złem 
i wybór dobra

Warto wyraźnie zaznaczyć miejsce pozytywności i wyja
śnić, czym ona jest. Z jednej strony oznacza ona zwycię
stwo nad negatywnością, z drugiej zaś strony - afirmację 
negowania. Pozytywność oznacza zarazem zwycięstwo 
nad negatywnością i bodziec do negowania, zwycięstwo 
nad złem i pokusę do zła. Nieuchronnie rodzą się zatem 
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pytania: jak to możliwe? Czy nie jest to jawna sprzecz
ność? Aby właściwie zrozumieć ten problem, trzeba 
przede wszystkim skupić uwagę na nierozdzielności po- 
zytywności i negatywności. Kluczem do zrozumienia tej 
relacji - o czym była już mowa - jest dialektyka. Jest to taka 
odmiana dialektyki, która stawia w centrum zagadnienie 
wolności. „Sama wolność - piszę Pareyson - jest dialek
tyczna, ponieważ często jest raz pozytywna, raz negatyw
na, jest pozytywnym wyborem w obecności możliwości 
wyboru negatywnego, albo wyborem negatywnym przy 
obecności możliwości wyboru pozytywnego" (Fp, s. 174).

Dialektyka wolności umożliwia filozoficzną interpre
tację mitu stworzenia. Zdaniem Pareysona każdy dyskurs 
poświęcony początkowi powinien być dialektyczny; powi
nien to być zarówno dyskurs ontologiczny, czyli poświę
cony temu, co jest, jak i meontologiczny, czyli uwzględnia
jący nicość. Tego rodzaju dyskurs winien odnosić się do 
konstytutywnego rozdwojenia wolności, która zawsze jest 
jednocześnie pozytywna i negatywna. Jednakże dyskurs 
o wolności w jej fundamentalnej podwójności, negatywnej 
i pozytywnej, jest także dyskursem o wolności pierwot
nej i źródłowej, a także wolności ludzkiej, a więc jest on 
dyskursem o Bogu i o człowieku, o samo-początku i bo
skim stworzeniu oraz o upadku człowieka. Innymi słowy, 
dialektyka wolności, Ontologią wolności, historia i herme
neutyka mitu religijnego to zagadnienia, które zbiegają się 
w tym dyskursie o bycie i nicości, pozytywności i nega
tywności, dobru i złu. Zapytajmy zatem, co w tej perspek
tywie oznacza stwierdzenie, że pierwotna pozytywność 
dominuje nad negaty wnością? Przede wszystkim wolność 
w dwóch podstawowych znaczeniach można pojmować 
jako początek (inizio) i jako wybór (scelta). Jeśli spojrzy
my na ontologię wolności, to zauważamy, że wolność jest 
czymś więcej niż fundamentem - jest ona fundamentem, 
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który często neguje siebie jako fundament. „Wolność - po
wie Pareyson - to otchłań (l'abisso)" (Fp, s. 175). Oznacza 
to, że bycie i dobro nie są pierwotne, ale że w pewien spo
sób zależą do wolności. Wolność jest dwuznaczna - jest 
zarówno pozytywna, jak i negatywna. W centrum tego, 
co realne, pojawia się kontrast, konflikt i przeciwieństwo, 
ontologia okazuje się nieoddzielna od meontologii. Bycie 
i nicość, dobro i zło splecione są w sposób nieodwołalny.

Mitem, który opisuje wolność jako początek i wybór, 
jest biblijna opowieść z Księgi Genesis. Został tam przedsta
wiony pierwszy akt Boga, który stwarza świat: akt wolno
ści par excellence, akt wolności i szczodrości, akt afirmacji. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że ten akt został poprzedzo
ny innym aktem wolności, bardziej pierwotnym, aktem 
absolutnym, w którym Bóg dał początek sobie samemu 
(ha originato se stesso). Aktem bardziej pierwotnym od aktu 
stworzenia, na co zresztą zwraca uwagę tradycja rabiniac- 
ka, jest moment, w którym Bóg mówi: „Ja". Zdaniem Pa- 
reysona słusznie jest to przyjmowane za absolutny począ
tek. Stanowi to bowiem pierwszą manifestację wolności. 
„Wolność - piszę Pareyson - jest początkiem, absolutnym 
początkiem, zapoczątkowuje ona siebie (si origina da sé), 
nic jej nie poprzedza. Jest to czyste wyłonienie się, które 
porównać można do wybuchu. Powiedzieć, że wolność 
zaczyna się od siebie oznacza, że zaczyna się od niczego 
(dal nulla). Ale wyrażenie «nicość wolności» (il nulla della 
libertà) jest znaczące, ponieważ umieszcza wolność w rela
cji do negatywności w momencie, kiedy ona afirmuje sie
bie" (FI, s. 470).

Na początku, to znaczy w akcie zapoczątkowującym 
i wyborze, jednocześnie miało miejsce zwycięstwo do
bra, bycie oznaczało zwycięstwo nad nicością, dobro zaś 
zostało wybrane. Innymi słowy, w interpretacji Pareyso- 
na Bóg jako wolność zechciał istnienia i stąd zwycięstwo 
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nad nicością. Spośród dwóch możliwości: istnieć lub nie, 
wybrał istnienie. Ponadto wybrał dobro i stąd zwycięstwo 
nad złem. Jako wola bycia i wybór dobra jest on pierwotną 
pozytywnością, ale zawiera także w sobie jako możliwość 
ab aeterno pokonane i przezwyciężone zło oraz nicość. Pa
reyson zwraca uwagę na fakt, że „z punktu widzenia onto- 
logii wolności twierdzić, że Bóg istnieje, oznacza, że jest on 
wolnością, bytem, którego bycie jest wolnością, wolnością 
urzeczywistnioną i działającą, samą wolnością. W swej eg
zystencji wolności Bóg jest sam z siebie wyborem i opcją, 
dokładniej rzecz ujmując opcją istnienia przeciwko nicości, 
wyborem dobra przeciwko złu, opcją definitywną i osta
teczną. Sama boska egzystencja jako zwycięstwo nad nico
ścią jest definitywnym wyborem dobra" (Fp, s. 176-177).

W rezultacie pierwotna pozy ty wność jest wyborem do
bra przy możliwości wyboru zła, dlatego też pozytywność 
wyłania się jako zwycięstwo nad negatywnością. Oznacza 
to, że zostało wybrane dobro i bycie, nicość zaś przezwy
ciężona, a zło odrzucone. Sam akt wolności jest aktem wol
ności pozytywnej: wolność zdecydowała poprzez dobro, 
a jej opcją stało się istnienie. Według tradycji platońskiej 
Bóg jest dobrem, choć w tym kontekście, za Pareysonem, 
słuszniej byłoby powiedzieć, że jest on wyborem dobra.

Początek i autor zła

Co zatem począć ze złem, które jest realne? Skąd się bie- 
rze? Kto jest jego autorem? Zgodnie z przywołaną wyżej 
argumentacją, w boskiej afirmacji zło jest możliwością nie
zrealizowaną, na zawsze wykluczoną, która jednak cały 
czas pozostaje „uśpiona i utajona w boskiej otchłani", lecz 
nie jako rzeczywistość, a jako zawsze dostępna możliwość. 
„Negatywność i zło - piszę Pareyson - są obecne w Bogu 
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jako możliwość przewidziana, lecz odrzucona. Odtąd są 
zapomniane i nieaktualne, cały czas jednak przezwycię
żone, lecz nie wygasłe, milczące, ale nie unicestwione, 
uśpione, ale nie pozbawione istnienia" (Fp, s. 179-180). 
To właśnie te uśpione możliwości mogą stanowić niebez
pieczeństwo. Dlaczego? Możliwość z racji negatywności, 
którą posiada, jest pokusą, zasadzką, bodźcem. To właśnie 
zdarzyło się w akcie wyboru pierwszych rodziców z biblij
nej opowieści. Wraz z upadkiem człowiek na nowo obu
dził w boskiej pozytywności negatywność, która, jak do
tąd uśpiona, wyłoniła się, by uaktywnić nicość i rozpalić 
zło. Energia wolności - jak piszę Pareyson - „przekształca 
statyczną nicość w nicość dynamiczną i aktywną, brak nie- 
-istnienia w potencjalność zła, proste ograniczenie w uni
cestwiającą siłę, w niszczące negowanie" (FI, s. 471). Nale
ży jednak pamiętać, że skuteczność zła wzbudzona przez 
człowieka, bez względu na skalę okrucieństwa, nie rozcią
ga się na wieczność. Polem działania człowieka jest czas 
i historia. Cokolwiek by powiedzieć, to w rzeczywistości 
uwidacznia się rozdźwięk między afirmacją pozytywno
ści, wyborem dobra, z jednej strony, a instynktem śmierci 
i destrukcji, zagrożeniem negatywnością, możliwością zła 
z drugiej.

Charakterystyczną cechą tej koncepcji boskiej dwu
znaczności i obecności zła w Bogu jest to, że pozwala ona 
wyjaśnić zło bez demonizowania boskości. Ryzyko to zo
staje ominięte przez stwierdzenie, że zło w Bogu jest je
dynie możliwością zła, samo zaś zło jako zło może zostać 
przeniesione w rzeczywistość tylko poprzez działanie 
człowieka. Dochodzi do tego w chwili upadku człowie
ka. „Aby ominąć - piszę włoski filozof - demonizowanie 
Boga, niekoniecznie trzeba ponownie wpadać w koncepcję 
optymistycznej teodycei, można odrzucić wygładzonego 
Boga teodycei i rozpoznać w Bogu coś ciemnego (opaco), 



244 Część 11

coś jak cień, wszakże bez satanizowania go" (Fp, s. 182). 
Idea obecności zła w Bogu34 i koncepcja boskiej dwuznacz
ności mają w sobie coś niepokojącego i uspokajającego jed
nocześnie. Z jednej strony niepokoi obecność zła w Bogu 
jako coś, co zapowiada (juasi-katastrofę, upadek człowieka, 
w którym realizuje się zło. Niepokojące jest również to, że 
relacja człowiek-dobro nie jest zwycięska, ponieważ pole
ga na nieustannym konflikcie, na walce w sytuacji ciągłej 
niepewności, która obecna jest w historycznym świecie. 
We wszystkich tych przypadkach wolność będzie się reali
zować także jako wolność negatywna. Z drugiej strony jest 
w tej koncepcji coś uspokajającego, ponieważ obecność zła 
w Bogu jako możliwość daje gwarancję, że upadek czło
wieka nie jest czymś koniecznym i mógł się nie zdarzyć, 
a więc, że zależy od wolności i jest faktem wolnym oraz hi
storycznym. Otwiera to także perspektywę nadziei i daje 
świadomość uwalniającą człowieka od fatalizmu zła. Nie
mniej wraz z dobrem nieodłącznie związana jest świado
mość zła, zaś droga do radości może być drogą cierpienia.

M Szersze omówienie kwestii zła w Bogu i boskiej dwuznaczności zob. 
w: L. Pareyson, Un „discorso temerario": il male in Dio, w: tenże, 
Ontologia della libertà..., s. 235-292.

Stwierdzenie „zło jest w Bogu" nie oznacza jednak - 
o czym nie wolno zapominać - że Bóg jest autorem zła. 
Należy starannie odróżnić początek zła od jego urzeczy
wistnienia. W tym sensie Bóg jest początkiem zła (l'origine 
del male), ale z całą pewnością nie jest tym, kto go reali
zuje. Zło dokonuje się poprzez człowieka w historii. Aby 
nie mnożyć nieporozumień, należałoby w myśleniu o złu 
zrezygnować z odwoływania się do kategorii przyczyno
wości. Z tego między innymi zrodził się fałszywy problem 
Boga przyczyny zła, który był wielokrotnie komentowa
ny. Podobnie zresztą należy zrezygnować z odwołania się 
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do pojęcia podstawy, fundamentu. W koncepcji Pareysona 
Bóg jest wolnością, co sprawia, że może być początkiem 
zła, nie będąc jego autorem. „W Bogu - piszę on - ma po
czątek nie tylko dobro, ale także zło, nie w znaczeniu, że 
jest jego autorem, lecz że on w najgłębszej otchłani je tam 
umieścił, ustępując miejsca wolności ludzkiej tak, że au
torem zła jest człowiek i tylko człowiek" (Fp, s. 183). Co 
ciekawe, ustąpienie miejsca wolności ludzkiej należy ro
zumieć jako przedłużenie boskiej dwuznaczności. W tej 
perspektywie Bóg jest początkiem zła, lecz nie jest jego au
torem. Jest początkiem, ale nie jako przyczyna. Nie nale
ży tego także pojmować w takim znaczeniu, że Bóg czyni 
zło, pozwala na nie albo je wręcz prowokuje. Trzeba raczej 
odwołać się do wolności i związanej z nią możliwości zła, 
która w niej tkwi. Innymi słowy, poprzez własną wolność 
Bóg odsyła do wolności człowieka i jego działania.

Stanowisko Pareysona można umieścić na tle toczonych 
w historii sporów. Jednym z nich jest spór między Plato
nem i jego zwolennikami a - jak ją określa włoski filozof 
-„tradycyjnąmetafizyką". W sporze tym Platon twierdził, 
że Bóg, będąc dobrym, nie może tym samym być przyczy
ną zła, nie może być uważany za przyczynę wszystkiego. 
Natomiast zgodnie z tradycyjną metafizyką uważa się, że 
Bóg jest przyczyną wszystkiego. Jako dobry nie może być 
przyczyną zła, dlatego też zła nie można uznać za coś re
alnego, co najwyżej może być ono niebytem (łac. non esse) 
lub brakiem bytu. Takie poglądy głosili między innymi św. 
Augustyn i św. Tomasz z Akwinu. Na tym tle bardzo wy
raźnie zarysowuje się stanowisko Pareysona. Uważa on, że 
Bóg jest przyczyną wszystkiego, a zatem również zła, lecz 
nie może On być uznawany za sprawcę zła. Autorem zła 
może być wyłącznie człowiek. Zło - przekonuje Pareyson 
- można następnie podzielić na możliwe i realne: w Bogu 
zło jest obecne jako możliwość i takie właśnie odnajduje je 
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człowiek, który urzeczywistnia zło w historii. Krótko mó
wiąc, w historii nie można wskazać innego sprawcy zła 
niż człowiek. To człowiek, nie Bóg, jest autorem realne
go zła. Trzeba wszakże zauważyć, że w tej koncepcji nie 
da się pominąć odniesienia do Boga. W tym sensie, że zło 
preegzystuje dla człowieka. Ta preegzystencja ma charak
ter ontologiczny. Nie można bowiem przyjąć, że człowiek 
posiada zdolność wymyślenia zła. Jest on jedynie jego au
torem, sprawcą, nie zaś jego twórcą. Wynika to z faktu, że 
ludzka kreatywność i możliwości są ograniczone. Jedyne, 
co pozostaje człowiekowi, to zdolność odkrycia (scoprire) 
zła jako możliwości do zrealizowania oraz efektywne tego 
dokonanie. A gdzie człowiek może odkryć taką możliwość, 
jeśli nie w Bogu, który jest początkiem wszystkiego?

Pareysonowska koncepcja obecności zła w Bogu jest 
jednym ze sposobów - jak on sam twierdzi - ominięcia 
manichejskiej doktryny dwóch zasad realnie istniejących. 
Nie trzeba tu bowiem odwoływać się do zasady zła, po
nieważ ona jest już w Bogu. Warto pamiętać, że jest to jed
na zasada, nie dwie. Tym samym zasada zła osobno nie 
istnieje, zło jest jako możliwość obecne w Bogu, jest ono 
„negatywnością w pozytywności". „Zasada zła - zauwa
ża Pareyson - istnieje jako niższa czy podporządkowana, 
ponieważ zło w Bogu jest w nim obecne jako już pokonane 
ab aeterno” (Fp, s. 185). Ostatecznie stanowisko włoskiego 
filozofa mieściłoby się między manicheizmem a tradycyj
ną metafizyką, która ze swoją-jak on to ironicznie określa 
- „wypolerowaną teodyceą" nie jest w stanie opisać w rze
czywisty sposób natury zła, odbierając mu realność i spy
chając go do nieistnienia lub braku istnienia. Współczesne 
doświadczenie zła i nicości jest odmienne. Zło jest czymś 
aktywnie działającym i nie może być redukowane do bra
ku lub, jeśli można tak powiedzieć, pasywnego nieistnie
nia, pasywnej nicości.
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Człowiek jako sprawca zła okazuje się swego rodzaju 
„ogniwem", które przenosi zło z porządku możliwości do 
wymiaru realności. Dokonuje się to w ludzkich działaniach, 
które tworzą świat historyczny. W tym sensie można po
wiedzieć, że człowiek przenosi, wprowadza na kosmicz
ną scenę zło, które w Bogu pozostawało „uśpione". We 
wszystkich działaniach, które określamy mianem „upadku 
człowieka", widać zatem dwie ważne cechy: akt wolności 
oraz początek historii. W wolności człowieka znajduje się 
coś cennego, ale zarazem tkwi w niej nieodwołalne ryzyko 
negatywnego użycia. Podwójna wolność u Boga i człowie
ka wywołuje paradoksy, które wyrazić można w następu
jący sposób: podczas gdy Bóg wybrał dobro oznaczające 
zwycięstwo nad złem, człowiek wybrał zło. Wraz z wtar
gnięciem Boga w istnienie wolność po raz pierwszy afir- 
muje siebie pozytywnie, zaś wraz z upadkiem człowieka 
wolność po raz pierwszy zostaje wykorzystana w sposób 
negatywny. „Wybór boski - stwierdzi Pareyson - jest na 
zawsze i nieodwracalnie wyborem dobra, podczas gdy 
w przypadku człowieka wybór zła daje początek historii, 
ale także postępowi negatywności" (Fp, s. 193).

Węzeł zła i cierpienia: tragedia uniwersalna

Działanie człowieka zawiązuje węzeł zła i cierpienia, który 
jest jednocześnie tragedią boską i ludzką. Na czym polega 
tragedia człowieka? Człowiek zanurzony w negatywno
ści, jako sprawca zła, staje się podmiotem cierpienia (dolo- 
rc) i zostaje naznaczony winą. Tragedia ludzka jednak jest 
także tragedią boską, ponieważ upadek człowieka psuje 
stworzenie, które będzie można wybawić tylko poprzez 
cierpienie. Pareyson w sposób szczególny podkreśla zwią
zek Boga z człowiekiem w cierpieniu. Warto także dodać, 
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że doświadczenie cierpienia nie może być wyjaśniane 
przez upraszczającą ideę kary w sensie moralizatorskim, 
w którym przedstawiają je od zawsze zwolennicy teorii 
odpłaty wcielający się w przyjaciół Hioba i widzący w cier
pieniu karę za osobiste czyny, ale tak zaksięgowane, że 
dotyczą całej ludzkości wliczając w to niewinnych w imię 
powszechnej winy ludzkości. Ludzkiej solidarności w złu 
odpowiada solidarność w cierpieniu. Trzeba jednak pa
miętać, że głębokość i rozległość zła istniejącego w świecie 
jest tak ogromna, że cierpienie rozumiane jako ekspiacja 
nie wystarczy, by uwolnić od niego ludzi i całe stworzenie. 
W tym właśnie momencie pojawia się coś, co od zawsze 
uznaje się za skandal, to znaczy przekonanie, że wymaga
ne jest także cierpienie istot niewinnych, wśród których są 
również dzieci. Zdaniem włoskiego filozofa skandal cier
pienia niewinnych staje się możliwy do zniesienia tylko 
pod warunkiem jeszcze większego skandalu, a mianowi
cie - rozszerzenia dramatu człowieka na samego Boga, co 
oznacza uznanie rzeczywistości cierpiącego Boga. Tym 
sposobem staje się jasne, że wszyscy, a więc winni i nie
winni, człowiek i świat, człowieczeństwo i boskość zosta
ją uwikłani w jedną, przerażającą i ogromną tragedię ko- 
smoteandryczną, tragedię jednocześnie kosmiczną, boską 
i ludzką. „Nie tylko cierpienie - piszę Pareyson - lecz tak
że zło jest czymś uniwersalnym w takim stopniu, że doty
ka również niewinnych i samej boskości. Spirala zła zamy
ka się w dramatycznym kole: nieporządek spowodowany 
upadkiem człowieka rozszerza się i intensyfikuje, obejmu
jąc nie tylko niewinnych, lecz także samą boskość, która 
cierpi, by uwolnić człowieka od winy, z drugiej strony 
cierpienie powiększając się, obejmuje niewinnych i Boga" 
(Fp, s. 197). Tym sposobem otwiera się także droga do wy
bawienia ze zła, droga wiodąca poprzez cierpienie. Cier
pienie w tym dramacie odgrywa istotną rolę. Nie jest ono 
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jedynie karą, ale przede wszystkim środkiem oczyszczają
cym i wyzwalającym. Jest to jednak osobny wątek, którym 
nie będziemy się tu zajmować.

Eskalacja negatywności, którą wieńczy uniwersalna 
tragedia, znajduje zatem początek w tajemnicy zła. Nega- 
tywność istnieje przed wyborem i upadkiem człowieka, 
daje okazję oraz stwarza możliwość realizacji zła. Jest to 
możliwość zaistnienia zła, czyli zło w Bogu, które zostało 
na zawsze pokonane, przezwyciężone i zdezaktualizowa
ne. Zło kładzie się jednak na boskości jak swego rodza
ju „cień" i trwa do ewentualnej dyspozycji. Jest tym, co 
pociąga, fascynuje, może skłonić do buntu, transgresji bo
skiej pozytywności; jest czymś, co kusi i napawa lękiem. 
Nie można go mylić ze skończonością świata, wskazuje 
raczej na ograniczenie niż niedoskonałość. Autentyczne, 
rzeczywiste zło zaczyna się jednak wraz z upadkiem czło
wieka - ów upadek oznacza przełom jakościowy i wyzna
cza początek historii. W momencie upadku rozpoczyna 
się prawdziwa walka dobra ze złem, która charakteryzuje 
człowieka i jego historyczny świat. Wtedy zostaje zapo
czątkowana również spirala zła, która najpełniej ujawnia 
się na scenie dziejów.

Na koniec zapytajmy raz jeszcze, czym jest zło? Na 
poziomie wolności człowieka jest - jak piszę Pareyson - 
„buntem, czy to jako acte gratuit, zainspirowany indywi
dualnym kaprysem, z upodobania do nieposłuszeństwa 
i transgresji, czy jako wybór obrazoburczy, zainspirowany 
upodobaniem do okrucieństwa i destrukcji, wolą niszcze
nia i gniewem, upodobaniem do czynienia zła dla samego 
zła, czemu odpowiada cierpienie, także cierpienie spra
wiedliwego i niewinnego, rozpacz i samozniszczenie" 
(Fp, s. 210-211). Spirala zła osiąga punkt kulminacyjny, 
który jest skandalem zła. Chodzi tu o dobrze znane z do
świadczenia przypadki, w których zło i cierpienie stają się 
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obiektywne i przerażające. Jest to zło obiektywne, którego 
dopuszczają się wielcy przestępcy, a wraz z nim przynoszą 
cierpienie, które jest bezużyteczne i niepotrzebne. Skandal 
tej obiektywizacji negatywności rodzi pytanie: dlaczego? 
To i inne tego rodzaju pytania są innym sposobem sfor
mułowania fundamentalnej kwestii: dlaczego istnieje ra
czej coś niż nic? Oznacza to przeniesienie tego pytania 
na bardziej radykalny, głębszy poziom. Na tym poziomie 
problem zła rozpatrywać można jako problem połączenia 
wolności i nicości. Zło jest nicością.



Jest coś, czego
NIE POWINNO BYĆ

Wstęp

W filozofii Józefa Tischnera rozważania nad naturą zła są 
obecne na wszystkich jej etapach. Tematyka ta występuje 
w twórczości krakowskiego filozofa od samego początku, 
odnaleźć ją bowiem można już w rozprawie habilitacyjnej 
zamieszczonej w tomie Studia z filozofii śzoiadomości, podob^ 
nie jak we wczesnych pismach opublikowanych w Świecie 
ludzkiej nadziei. Wydaje się jednak, że oryginalne i samo
dzielne jej opracowanie łączy się z dojrzałym okresem filo
zoficznej aktywności Tischnera oraz z charakteryzującymi 
go dziełami, takimi jak: fragmenty Myślenia według war
tości, Filozofia dramatu oraz Spór o istnienie człowieka. Gdy 
już mowa o podziale jego filozofii, to przypomnijmy, że 
zwykło się wyróżniać dwa okresy: wczesnego i późnego 
Tischnera. Co jest podstawą takiego podziału? Najogólniej 
rzecz ujmując, o ile w pierwszym okresie kluczową rolę 
odgrywały takie pojęcia, jak: wartości, Ja-aksjologiczne 
i cała związana z nimi problematyka, o tyle w drugim wy
różnionym okresie na pierwszym planie pojawiają się za
gadnienia agatologii, relacji Ja-Ty oraz pojęcie dramatu. 
Na marginesie warto odnotować, że z powyższą ewolucją 
idzie w parze modyfikacja poglądów metodologicznych, 
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do stosowanej bowiem przez Tischnera metody fenome
nologicznej, szczególnie w ostatnim dziele krakowskiego 
filozofa, w Sporze o istnienie człowieka, dochodzi hermeneu
tyka i elementy historii idei. Wyraźne przejście od aksjolo
gii do agatologii dostrzec można w takich artykułach, jak: 
Fenomenologia spotkania, Myślenie z wnętrza metafory oraz 
Myślenie według wartości napisanych pod koniec lat 70. 
XX wieku, a tym samym można je traktować jako począ
tek nowego myślenia. W mojej analizie problematyki zła 
skupię się na późnym okresie filozofii Tischnera i spróbuję 
zrekonstruować główne jej składowe.

Zło a myślenie

Rozważania nad złem rozpocząć można od często przywo
ływanego w twórczości Tischnera tekstu VII księgi Państwu 
Platona. Tekst ten przedstawia słynną metaforę jaskini. Ti
schner, przypomnijmy, interpretuje go w kontekście roz
wijanej przez siebie filozofii dramatu. Jedną z kluczowych 
interpretagi odnajdujemy w takich tekstach, jak: Myślenie 
z wnętrza metafory35 oraz Myślenie według wartości zamiesz
czonych w książce Myślenie według wartości36. Tekst Plato
na, który opisuje ludzi przykutych do ściany i oglądają
cych cienie rzeczywistości przed sobą, zaś świat prawdy 
i świecące światło dobra za sobą, zdaniem Tischnera jest 
klasycznym tekstem agatologiczno-aksjologicznym. Nale
ży go jednak interpretować w kontekście doświadczenia

35 J. Tischner, Myślenie z wnętrza metafory, w: tenże, Myślenie według 
wartości, Znak, Kraków 1982, s. 466-480.

“ J. Tischner, Myślenie według wartości, w: tenże, Myślenie według 
wartości... [dalej cyt. jako: Mww], s. 481-496. Warto przypomnieć, że 
obydwa teksty pochodzą z końca lat 70. XX wieku, wtedy też poja
wiły się zarysy filozofii dramatu.
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spotkania z drugim człowiekiem37. Jak wiadomo, spotkać 
oznacza coś więcej i coś całkowicie innego niż usłyszenie 
czy zobaczenie drugiego człowieka. Spotykając drugie
go, wiemy, że wraz z nim znaleźliśmy się w przestrzeni, 
w której coś jest lepsze, a coś gorsze; coś dobre, a coś złe. 
Spotkanie zatem „jest otwarciem agatologicznego hory
zontu doświadczenia międzyludzkiego. Horyzont aga- 
tologiczny to taki horyzont, w którym włada swoisty lo
gos - logos dobra i zła, tego, co lepsze i gorsze" (Fs, s. 78). 
W takim horyzoncie rozgrywa się dramat międzyludzki. 
Jeśli tak, to nietrudno zauważyć, że zawiera on w sobie 
także możliwość tragedii, której naoczność dana jest wy
raźnie w doświadczeniu spotkania. Tischner zwraca na to 
szczególną uwagę. „Spotkać to - podkreśla - osiągnąć na
oczność tragiczności przenikającej wszystkie sposoby by
cia Drugiego" (Mww, s. 487). Powstaje pytanie: czym jest 
tragiczność? Co ciekawe, Tischner podaję kilka wyjaśnień. 
Jedno z nich znajdujemy w tekście Fenomenologia spotkania, 
w którym odróżnia on tragedię od tragiczności. Do isto
ty tragedii należy to, że zło zwycięża nad dobrem. Kiedy 
więc próbujemy wniknąć w istotę tragedii, tym samym 
przybliżamy się do rozumienia natury zła. Tragedia jest 
tym wydarzeniem, w którym dobro okazuje się bezsilne 
i ginie w obliczu zła. Z kolei „tragiczność" oznacza moż
liwość tragedii. „Dramat - powie Tischner - kryje w sobie 
tragiczność, bowiem otwiera drogę w stronę tragedii jako 
swej możliwości" (Fs, s. 78). Oczywiście należy zawsze 
pamiętać, że dramat, nawet jeśli jest otwarty zjawiskiem 
tragiczności, to jednak zawsze zawiera całą gamę innych 
możliwości, do których należy zwycięstwo dobra, a także 
możliwość przeistoczenia się w komedię itd.

37 J· Tischner, Fenomenologia spotkania, „Analecta Cracoviensia" 1978, 
X [dalej cyt. jako: Fs], s. 73-98.
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W spotkaniu, które jest częścią ludzkiego dramatu, 
osiągamy zatem naoczność tragiczności drugiego czło
wieka, a pośrednio także własnej. Tischner jest zdania, że 
tylko ten, kto doświadczył spotkania, może rzeczywiście 
powiedzieć, że doświadczył konkretnego dobra i zła, ja
kiejś tragiczności oraz wolności. Innymi słowy, dzięki spo
tkaniu postrzegamy ludzi na scenie życia zorganizowanej 
w hierarchicznej przestrzeni dobra i zła, wartości i anty- 
wartości, w której preferujemy coś i rozumiemy preferen
cje innych.

Jak w tym kontekście należy rozumieć platoński opis 
człowieka w jaskini? Do czego on się odwołuje? Przede 
wszystkim odsłania on przed nami fakt, że świat, w któ
rym żyjemy, nie jest taki, jaki może i powinien być. 
Pierwotne jest stwierdzenie, że jest coś, czego być nie 
powinno. Można to przełożyć na konkretne pytania: dla
czego cierpią sprawiedliwi? Dlaczego umarł Sokrates? Co 
umożliwia takie widzenie świata i problematyzowanie go 
zawarte w powtarzającym się pytaniu „dlaczego?". Tisch
ner uważa, że taka problematyzacja możliwa jest dzięki 
- jak to określa - „światłu płynącemu z dobra". Krótko 
mówiąc, jest to także radykalne doświadczenie metafi
zyczne, które skłania nas do stawiania znaków zapytania 
nad istnieniem. Doświadczenie agatologiczne, o którym 
mowa, jest podstawowym doświadczeniem, które odsła
nia „negatywną" stronę wszystkiego, co nas otacza. Ono 
ukazuje również „tragiczność" bytu ludzkiego, a więc od
słania także zło. Należy podkreślić, że to doświadczenie 
budzi radykalne filozoficzne myślenie, ono de facto daje 
do myślenia. Innymi słowy, gdyby nie było tragedii, nie 
byłoby radykalnego filozoficznego myślenia. Samo to my
ślenie pojawia się jako dążenie do wyjaśnienia tragiczno
ści. „Spotkać - podkreśla krakowski filozof - to spojrzeć 
w oczy tragiczności, zatrzymać się przy niej, dążyć do 
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tego, by ją zrozumieć, oswoić, rozwiązać. Spotkać znaczy 
jednak również: móc się cofnąć przed spotkaniem [...]. 
Móc się cofnąć albo podjąć spotkanie - to uświadomić so
bie wolność. Spotkanie nie wymusza niczego, zwłaszcza 
myślenia, ono tylko daje do myślenia. Podjęte myślenie 
jest zakładnikiem i potwierdzeniem wolności" (Mww, 
s. 492). Można powiedzieć, że myślenie jest odpowiedzią 
wolności.

Co bardzo charakterystyczne dla Tischnera, radykalne 
filozoficzne myślenie, którego był on orędownikiem, nie 
polega tylko na odwadze konfrontacji z tragicznością wła
ściwą człowiekowi. Ono także ma szukać możliwego roz
wiązania wyjścia z takiej sytuacji. Odwadze w konfronta
cji z tragicznością towarzyszy przekonanie, że wszystko 
może być inaczej. W tym sensie myślenie jest odsłania
niem możliwości. Poprzez tak pojmowane myślenie „rze
czy, fakty, wydarzenia poczynają istnieć w horyzoncie in
nych możliwych rzeczy, innych możliwych faktów, innych 
możliwych wydarzeń - uzyskują agatologiczne, aksjolo
giczne i ontologiczne tło" (Mww, s. 472).

Jak zatem wygląda konfrontacja z tragicznością w filo
zofii Tischnera? W jaki sposób ujmuje on problematykę 
zła i czym w ogóle jest zło? Wśród wielu tekstów napisa
nych przez Tischnera najwięcej refleksji nad złem odna
leźć można w dwóch głównych dziełach filozoficznych - 
w Filozofii dramatu31 * 33 i w Sporze o istnienie człowieka39. Należy 
dodać, że nie jest to refleksja jednolita, lecz wielowątkowa. 
Nie jest ona wolna także od trudności i dylematów, co - jak 
sądzę - w trakcie analizy stanie się jasne. Zacznijmy zatem 
od Filozofii dramatu.

31 J· Tischner, Filozofia dramatu, Editions du dialoąue, Paris 1990 [da
lej cyt. jako: Fd].
J- Tischner, Sporo istnienie człowieka... [dalej cyt. jako: Soi].
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Zło w przestrzeni dialogu

W tym bogatym w ciekawe analizy dziele Tischner umiesz
cza problematykę zła w kontekście rozwijanej przez sie
bie filozofii dramatu. Chce on, jak sam deklaruje, przejść 
drogę krytycznego myślenia i przyjrzeć się z bliska temu 
wszystkiemu, co zagłusza, zasłania obecność dobra, a co 
w konsekwencji nie pozwala człowiekowi spotkać dru
giego człowieka. Zgodnie z przyjętą perspektywą Tisch
ner stara się opisać różnego rodzaju „zbłądzenia". Biorąc 
za punkt odniesienia platońską triadę - piękno, prawdę 
i dobro - Tischner analizuje kolejno „błądzenia" w żywio
le piękna, prawdy i dobra. W każdym jednak wypadku 
kluczową kwestią pozostaje sprawa spotkania, czyli tego 
szczególnego sposobu doświadczenia drugiego człowie
ka. Spotkanie jednak umożliwia analizy z różnych stron. 
Jedną z jego ważnych składowych jest ta, która dotyczy 
spotkania ze złem, a dokładniej - ze złem ucieleśnionym 
w tym, kogo spotykamy. W powyższym kontekście moż
na postawić pytanie o istotę fenomenu zła, o to, czym jest 
ucieleśnione w drugim zło? Pytanie to jest istotne, ponie
waż Tischner sądził, że doświadczenie złego człowieka 
jest „źródłowym sposobem doświadczania zła jako zła" 
(Fd, s. 139). Zatem w przyjętej przez Tischnera perspek
tywie fenomen zła zostaje poddany analizie poprzez pry
zmat relacji człowiek - drugi człowiek. Pociąga to za sobą 
znaczące konsekwencje. Jakie to są konsekwencje? Przede 
wszystkim oznacza to wyjście poza ontologiczną płaszczy
znę badań nad złem. Jak wiadomo, podejście ontologicz- 
ne charakteryzuje się tym, że usiłuje sprowadzić pojęcie 
zła do pojęć, które dotyczą bytu. Mówi się zatem, że to, co 
jest, jest dobre, byt jest dobrem, zło zaś jest brakiem do
bra, jest niebytem. Tutaj kluczowym pytaniem jest pytanie 
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o sposób istnienia zła. Takie postawienie kwestii, zdaniem 
Tischnera, z góry przesądza odpowiedź, ponieważ w grę 
wchodzą zasadniczo trzy możliwości. Zło jest bytem lub 
niebytem bądź brakiem harmonii między bytami.

Czy nie można inaczej mówić o złu? Taka możliwość 
istnieje, trzeba tylko przejść z poziomu języka tak rozu
mianej ontologii na poziom fenomenologicznego opisu. 
Wtedy mogą odsłonić się nowe perspektywy dyskursu 
o złu. Jak jawi się zło w tej nowej perspektywie? Jako fe
nomen zło grozi i nęci zarazem. Nie można zatem jedno
znacznie powiedzieć, że jest ono czymś realnym, ponie
waż gdyby takie było, nie nęciłoby, by się urzeczywistnić. 
Nie można także stwierdzić, że zła nie ma, gdyż to, cze
go nie ma, nie może grozić i przerażać. Co w takim razie 
pozostaje? Co ciekawe, Tischner uważa, że należy dążyć 
do ukazania zła jako zjawiska, abstrahując - jak twierdził 
„tylko chwilowo", choć to abstrahowanie, niestety, nie 
było chwilowe - od pytania o stosunek zła do bytu i nie
bytu. Krótko mówiąc, zło jest tym, co dane w konkretnym 
doświadczeniu międzyludzkim, które należy dokładnie 
opisać i wydobyć z niego istotne składowe. Zło pojawia 
się w horyzoncie dialogu. Zło kusi i grozi. Ujmując tę kwe
stię w sposób czysto formalny, należy powiedzieć, że dla 
kuszonego zło pojawia się jako składowa ogólnego sen
su, który przedstawić można w następujący sposób: „je
śli spełnisz warunek x, czeka cię dobro y, jeśli nie spełnisz 
uczynku x, dobro y ominie cię, a spotka zło z" (Fd, s. 141). 
Chodzi tutaj o spełnienie pewnego czynu; czyn ten jest raz 
nakazywany, innym razem zakazywany. Zło poprzez po
kusę i groźbę perswaduje różnymi sposobami. Te sposoby 
opierają się na wiedzy o kondycji ludzkiej, na tym, co nas 
boli i co cieszy. W każdym razie rozmaite sposoby perswa
zji dotykają ludzkiej wolności. Tischner podkreśla ten fakt 
bardzo wyraźnie, pisząc: „Zło grożąc i nęcąc samo przez 
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się zakłada, że w człowieku istnieje jakaś przestrzeń wol
ności. Im bardziej zło nęci lub grozi, tym wyraźniej przy
pomina, iż człowiek ma jakieś pole wyboru, jakąś wolność. 
Tak więc mimowolnym darem zła jest doświadczenie wol
ności - wolności wystawionej na próbę" (Fd, s. 142).

Okazuje się, że można dostrzec kilka elementów, któ
re określają warunki możliwości fenomenu zła. Jakie to 
są warunki? Wydaje się, że jednym z nich jest cierpienie. 
W wielu przypadkach różne postacie cierpienia towa
rzyszą złu, a wręcz utożsamia się zło z cierpieniem. Dość 
wspomnieć skargi cierpiącego Hioba czy lament Edypa. 
Istnieje też drugi biegun określający warunek możliwości 
zła, którym jest przyjemność. Nie można pomyśleć sobie 
zła bez przyjemności, rozkoszy, szczęścia. Zło bowiem 
nęci, kusi, uwodzi, obiecując szczęście i przyjemność, 
grozi zaś, powołując się na ból, cierpienie, śmierć. W tym 
działaniu jest jeszcze jeden element, który się ujawnia - 
jest nim wyraźny motyw złudzenia, wynika to z dwu
znaczności samego zła, które jest zarazem prawdomów
ne i kłamliwe. W wyniku pomieszania jednego z drugim 
tworzy się złudzenie. Wreszcie, istnieje drugi człowiek. 
Jego rola jest kluczowa. „Wydaje się - piszę Tischner - że 
zło - niezależnie od tego, skąd się bierze - pojawia się za
wsze w przestrzeni między człowiekiem a człowiekiem 
jako rzeczywistość szczególna, dialogiczna, uwarunko
wana. Jako «rzeczywistość międzyludzka» zło oddala lu
dzi i przybliża, łączy i dzieli, jednych niszczy doszczętnie, 
a innym pozwala trwać" (Fd, s. 143).

Jak widać, centralnym elementem Tischnerowskiej teo
rii zła jest przekonanie, że zło wydarza się w przestrzeni 
międzyludzkiej. Co jednak począć, kiedy doświadczamy 
zła w sytuacji, w której nie ma drugiego człowieka, kiedy 
spada na nas choroba, a wraz z nią cierpienie, lub kiedy 
tracimy w wyniku jakiejś naturalnej katastrofy dorobek 
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całego życia? W języku potocznym takie wydarzenia 
określamy jako coś złego. Tischner, świadom takiej sytu
acji, dokonuje ważnego dla jego teorii rozróżnienia. Z jed
nej strony istnieje zło, które może przyjść do nas od strony 
sceny świata, z drugiej strony istnieje zło pojawiające się 
od strony drugiego człowieka. Zło, które grozi od strony 
sceny, ma zasadniczo charakter ontologiczny, natomiast 
zło przychodzące od drugiego człowieka, to zło etyczne, 
a nawet metafizyczne. Zło ontologiczne grozi człowieko
wi pozbawieniem go jakiejś posiadanej lub możliwej do 
posiadania właściwości. Innymi słowy, grozi brakiem cze
goś. Mogę stracić dom, zdrowie czy wreszcie życie. Zda
niem Tischnera oznacza to, że „ontologiczna interpretacja 
zła polega w istocie rzeczy na zastąpieniu pojęcia zła przez 
pojęcie niedoskonałości. Zło jest dla ontologii równoważ
ne z niedoskonałością bytów stworzonych" (Fd, s. 149). Ta 
interpretacja wywodzi się, jego zdaniem, z doświadcze
nia sceny i do tych doświadczeń jest przystosowana. W tej - 
perspektywie istnienie uznawane jest za dobro, natomiast 
zło jest tym, czego nie ma. Zatem być narażonym na zło 
to być narażonym na stratę. W taki sposób przeżywamy 
nieszczęście, które uświadamia człowiekowi, że jest by tern 
skończonym. Zgodnie z takim sposobem myślenia tym, 
czego moglibyśmy być pozbawieni jako właściwości pod
stawowej, jest nasze istnienie, nasze życie. Stąd teza Ti
schnera mówiąca, że „dla ontologicznej interpretacji złem 
wszelkiego zła jest śmierć. Śmierć jest archetypem ontolo
gicznej filozofii zła" (Fd, s. 150).

Zło w znaczeniu ścisłym różni się od nieszczęścia, po
nieważ zło pojawia się na innym poziomie niż nieszczęście. 
Miejscem, gdzie ono się pojawia, jest dialogiczna relacja 
człowiek - drugi człowiek, nie zaś relacja intencjonalna do 
sceny świata. Jeśli zatem mamy mówić o złu w znaczeniu 
ścisłym, winniśmy o nim mówić jako o złu dialogicznym. 
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Ono wchodzi między ludzi, wyzyskuje wieloznaczności 
przedmiotów, zdarzeń, sytuacji. Przy takiej interpretacji 
można powiedzieć, że Tischner nie dostrzega zła jako ta
kiego, samego w sobie w strukturze świata, w czym, jak 
sam deklaruje, jest zgodny z klasycznym poglądem pre
zentowanym na przykład przez św. Augustyna. Zło nie 
jest więc czymś samym w sobie, lecz czymś, co umieszcza 
się w „kategorii fenomenów". Zło jest raczej tym, co się 
zjawia, niż tym, co jest. Jako fenomen zło jest czymś specy
ficznym. Tę specyfikę trafnie oddaje słowo „zjawa". „Zja
wa - zdaniem krakowskiego filozofa - kłamie i nie kłamie 
zarazem, grozi i nęci, odbiera jedną nadzieję, aby ożywić 
drugą. Realność zjawy nie jest realnością bytu, ani real
nością braku w bycie. Zjawa jest międzyrzeczywistością, 
która rodzi się pomiędzy człowiekiem a człowiekiem jako 
owoc wspólnych struktur dialogicznych" (Fd, s. 152-153). 
Ostatnie zdanie precyzyjnie oddaje jedną z charaktery
stycznych cech zła dialogicznego. Jest ono międzyrzeczy
wistością. Oznacza to, że zło nie może istnieć bez relacji 
między człowiekiem a człowiekiem. Powstaje w wyniku 
wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi, jest owocem 
struktur dialogicznych, interakcji między ludźmi, wymie
nianych słów. W owym „pomiędzy" urzeczywistnia się 
mimo faktu, że samo nie posiada rzeczywistego istnie
nia. Zło zatem potrzebuje człowieka, ludzi, aby się stać, 
aby się urzeczywistnić; wtedy dopiero może niszczyć. Co 
ciekawe, o ile nieszczęście niszczy poprzez przemoc, jako 
przemoc, o tyle zło etyczne niszczy poprzez perswazję. 
Jest to jednak szczególnego rodzaju działanie, specyficz
ne urzeczywistnienie istoty, gdyż zło nie potrafi zniszczyć 
człowieka, jeśli sam człowiek nie przyłoży do tego ręki, 
jeśli sam siebie w pewnym sensie nie zniszczy. Stąd zło jest 
próbą dla rozumu i woli, ale przede wszystkim dla ludz
kiej wolności. Tutaj zło jako zjawa ujawnia siłę i bezsilność 
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zarazem. Tischner wyraźnie to podkreśla, twierdząc, że 
zjawa ujawnia bezsiłę, ponieważ sama z siebie niewiele 
może, ale jednocześnie siłę, gdyż „może ona uczynić uży
tek z sił drzemiących w człowieku i skłonić go, by siebie 
zniszczył" (Fd, s. 155).

Zjawa zła ukazuje się w przestrzeni międzyludzkiego 
doświadczenia w formie groźby i pokusy. Gdy konfron
tujemy się z groźbą, powstaje pytanie: jaki jest jej właści
wy sens? Tischner twierdzi, że zakres gróźb nie jest sze
roki. W zasadzie ogranicza się do trzech możliwości. Po 
pierwsze, ten, kto grozi, może zabić, po drugie, może za
dać dłużej lub krócej trwające cierpienie, i wreszcie może 
zniszczyć moralnie, pozbawić godności i wszelkiego sza
cunku, może nawet potępić. Oczywiście trzeba zawsze 
pamiętać, że groźba prawie nigdy nie jest celem samym 
w sobie. Grożąc, próbuje się osiągnąć inny cel. Jest nim 
trwałe zniewolenie człowieka. Dobrze ten proces pokazują 
teksty, które Tischner wnikliwie analizuje: z jednej strony 
opis walki o uznanie z Fenomenologii ducha Hegla, w któ
rym zagrożenie śmiercią zniewala; z drugiej strony słyn
ny tekst o Wielkim Inkwizytorze z Braci Karamazoio Do
stojewskiego odsłaniający mechanizm zniewolenia, ale nie 
za pomocą zagrożenia śmiercią, lecz poprzez panowanie 
nad ludzkimi sumieniami. Co warte podkreślenia, Tisch
ner uważa, że u podstaw wyżej wymienionych gróźb leży 
przeświadczenie, że ten, komu się grozi, nie ma prawa do 
istnienia taki, jaki jest. Odmawiając człowiekowi prawa do 
istnienia, potępia się go. Co to znaczy: być potępionym? 
Oznacza to, że żyjemy, istniejemy pośród innych, lecz jed
nocześnie nie mamy prawa do istnienia, nasze życie jest 
bezprawne, a słuszniejsze byłoby nieistnienie. Ujawnia się 
tu pewna cecha zła, a mianowicie niszczenie w różny spo
sób tego, co dobre, tego, co jest. „Potępienie - piszę Tisch
ner - zmierza do tego, by aksjomatyczne doświadczenie 
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siebie jako wartości zakwestionować" (Fd, s. 174). Zatem 
zło zakorzenienie w innym grozi mi aktem potępienia.

Jak uwolnić się od tego niebezpieczeństwa? Jak uwolnić 
się od zjawy potępienia? „Muszę - radzi Tischner - odszu
kać w sobie podstawy do autonomicznej wartości samego 
siebie" (Fd, s. 175-176). Częściowo dokonuje się to poprzez 
uświadomienie sobie własnej wolności. Jeśli celem groźby 
jest zniewolenie, to by mogło to nastąpić, zagrożony czło
wiek musi dokonać wewnętrznego aktu wyboru - krótko 
mówiąc, musi zrezygnować z wolności. Paradoksalnie jed
nak dążenie do zniewolenia łączy się bezpośrednio z przy
pomnieniem o wolności. W tekście Hegla opisującym wal
kę o uznanie zniewolenie zakłada wolność na poziomie 
życia, czyli możliwość oddania go lub zachowania dla sie
bie; w przypadku opowieści o Wielkim Inkwizytorze Do
stojewskiego zniewolenie z kolei zakłada wolność na po
ziomie sumienia, a więc zachowania sumienia lub oddania 
go. „Groźba potępienia - powtarza Tischner - przypomina 
o wyborze między Najwyższym Dobrem a najwyższym 
złem. Wielkie groźby są próbą tłumienia wielkiego poczu
cia wolności" (Fd, s. 176). Innymi słowy, wszystkie groźby 
wymagają od człowieka, by uznał ich racje, a zatem nikt 
nie może uważać się za rzeczywiście zniewolonego, jeśli 
wpierw przed samym sobą nie uzna, że jest zniewolony. 
W przypadku potępienia rzecz się ma podobnie. Wymaga 
ono uznania, zrozumienia i potwierdzenia. Człowiek może 
uznać lub nie to, co za pomocą słów przekazuje mu drugi, 
więc w głębi jest panem swoich aksjologicznych uznań.

W przypadku pokusy w relacji dialogicznej kusiciel 
perswaduje. Pokusa jest formą obietnicy. Jest to jednak 
obietnica przewrotna, obiecuje się bowiem jakieś dobro, 
a faktycznie ofiaruje zło. Chodzi zatem o to, by kuszony 
uległ iluzji. Ma uwierzyć, że to, ku czemu się kieruje, jest 
jakimś dobrem. W tym ujawnia się paradoksalna natura 
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zła, która, by skłonić ku sobie, musi przebrać się za dobro. 
Kusi jako swoje przeciwieństwo. Fakt kuszenia, podszy
wania się pod dobro, ukazuje swoistą racjonalność zła. Zło 
tak pojęte dąży do racjonalizacji, co widać wyraźnie w dia
logu kuszenia - zło, posługując się perswazją, wykorzy
stuje lęki i pragnienia, słabości i oczekiwania kuszonego. 
Pokusa działa tak, że budzi pragnienie, wzmaga nienasy
cenie. Zarówno tu, jak i w przypadku groźby, coś ulega 
destrukcji.

Ponieważ zło jest zasadniczo złem dialogicznym, Ti
schner przeciwstawia sobie na tym poziomie wzajemność 
i odwet. Ze wzajemności wyłania się wierność, z odwetu 
bierze się jej przeciwieństwo, czyli gotowość do zdrady. 
Przypomnijmy, że na tym etapie rozwoju Tischnerowska 
koncepcja zła powstaje w kontekście filozofii dramatu, 
w którym kluczową sprawą jest spotkanie między człowie
kiem a człowiekiem. Wzajemność w spotkaniu jest kwestią 
podstawową, ponieważ dzięki niej możemy mówić o wier-. 
ności, dzięki której powstają takie między innymi miejsca 
jak dom czy miejsce pracy. Jeśli w relacji, która leży u pod
staw doświadczenia miejsca i czasu, pojawi się zdrada, na
stępuje także destrukcja. Można więc powiedzieć, że zło 
w sensie podstawowym, dialogicznym przejawia się jako 
zdrada i prowadzi do niszczenia. Zniszczenie relacji po
ciąga za sobą zniszczenie miejsc. Dlaczego człowiek ulega 
pokusie? Mówi się, że zostaje wciągnięty przez złudzenia 
i ostatecznie popada w zło. Co ciekawe, przy takiej inter
pretacji zło okazuje się czymś zewnętrznym w stosunku 
do człowieka. Człowiek musi sięgnąć po nie, przyswoić 
je i dopiero wtedy staje się zły. W podobny zresztą sposób 
doświadczamy zła jako źródła trwogi. W tym przypadku 
ono także znajduje się na zewnątrz człowieka.

Dodajmy, że istnieje również zło, którego źródło jest 
w samym człowieku. Symbolizuje go nienawiść. Trzeba 
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w tym miejscu powiedzieć, że Tischner oczywiście do
strzegł ten fakt i starał się go opisać. Zło dane jako niena
wiść nie jest ani źródłem pokusy, ani strachu. Nienawiść 
ani nie kusi, ani nie straszy. Mówiąc o nienawiści jako 
przeciwieństwie miłości, Tischner stwierdził, że ona raczej 
wciąga, niż kusi lub grozi. Nienawiść wciąga, rodząc swo
istego rodzaju radość, akceptację, uznanie. Nienawiść wy
raża się w postawie odwetu. W tym sensie nienawiść także 
może prowadzić na przykład do zdrady.

Nieuchronnie rodzi się pytanie: dlaczego człowiek 
zdradza? Na tak postawione pytanie istnieją, zdaniem Ti
schnera, dwie możliwe strategie poszukiwania odpowie
dzi. Zgodnie z pierwszą, można rozważać relację zła do zła 
i twierdzić, że człowiek czyni zawsze takie zło, które wy
daje mu się mniejsze, uciekając tym samym od zła w jego 
mniemaniu większego. W tym przypadku, co przenikliwie 
zauważył Nietzsche i przedstawił w Genealogii moralności, 
chodzi, po pierwsze, o zagłuszanie jakiegoś bólu za pomo
cą innego oraz, po drugie, o szczególnego rodzaju uspra
wiedliwienie. Silniejsza jest tu jednak potrzeba głuszenia. 
Potrzeba ta wskazuje na tkwiące gdzieś w człowieku zło. 
Zagłuszanie wszakże pozostawia nietknięte samo zło, dla
tego też nie może być na nie właściwą odpowiedzią. Zgod
nie z drugą możliwością, która - jak się wydaje - bliższa 
jest Tischnerowi, przy wyjaśnianiu zła trzeba wskazać 
na specyficznie aksjologiczne relacje. W tym przypadku 
zdradę interpretować należy jako „odmowę usprawie
dliwienia istnienia innego człowieka, pojętą w imię prze
świadczenia, iż ja sam istnieję istnieniem nieusprawiedli
wionym" (Fd, s. 215). Logika samousprawiedliwienia zła 
opiera się na aksjologii odwetu. Punktem jej wyjścia jest 
doświadczenie egzystencjalno-aksjologiczne: „istnieję na 
ziemi wygnania", nie mając tu prawa do istnienia, a więc 
- jak powie Tischner - „istnieję istnieniem zdradzonym"· 
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Oznaką, czy raczej piętnem zdrady może być na przykład 
jakaś ułomność, choroba czy brzydota. Ta zdrada jednak 
ma sens archaiczny, to znaczy: jest bardziej radykalna, bar
dziej pierwotna względem okoliczności, które ją przywo
łują. „Wydobywa na jaw - piszę Tischner - ranę, w któ
rej spoczywa ból przejawiający się we wszystkich innych 
bólach. Dano mi istnienie na próbę. [...] dać na próbę, to 
nie ufać. Moje istnienie jest więc owocem braku zaufania. 
Jestem tu na ziemi odmowy. Mam prawo do odwetu. Ale 
po co odwet? Aby prawda wyszła na jaw" (Fd, s. 220-221). 
Prawda ta pokazuje zło ucieleśnione w wykonawcach. Nie 
jest to zło rozumiane jako brak, lecz jako pozytywna moc 
- „moc odwetu za archaiczną zdradę". Niestety, czego 
należy żałować, Tischner nie precyzuje, czym właściwie 
miałaby być wspomniana archaiczna zdrada ani też co ją 
spowodowało. W każdym razie zło ucieleśnione w wyko
nawcach niesie ze sobą pretensję do metafizycznej praw
dy, która obwieszcza: „wszyscy są zdradzeni, wszyscy 
przeklęci, wszyscy mają prawo do zabijania i zdradzania 
wszystkich" (Fd, s. 221).

Głoszenie tej prawdy, w ogóle odwołanie się do ro
zumu, wyznacza paradoksalnie granicę zła. Co ciekawe, 
wprawdzie Tischner deklarował dystans wobec klasycz
nej, ontologicznej teorii zła, jednak centralna teza tej teorii 
mówiąca, że zło jest brakiem w bycie, okazała się w jego 
badaniach przydatna. Najogólniej rzecz ujmując, ozna
cza ona, że aby mógł pojawić się sens negatywny, musi 
wcześniej wystąpić sens pozytywny, bardziej konkretnie 
zaś, trzeba powiedzieć, że zło, aby działać, musi odwołać 
się do jakiegoś dobra. W przypadku groźby nietrudno do
strzec, że zachodzi ona tylko tam, gdzie mamy do czynie
nia z możliwością utraty czegoś, co jest wartościowe, co 
jest uznawane za dobre. Z kolei w kuszeniu zło przybiera 
postać dobra, co oznacza, że opiera się na uznaniu wartości 



266 Część ii

prawdy. Narzuca się tu stara platońska metafora, która 
przedstawia zło jako cień, natomiast dobro jako światło. 
Gdyby nie było światła, nie widzielibyśmy cienia. Zło ro
zumiane jako zjawisko, które wyłania się między osobami 
w dramacie, zakłada istnienie dobra, na którego tle może 
się w ogóle pojawić. Tischner w przyjętej przez siebie me
todzie nie rozstrzygał, czy poza zjawiskiem, poza zjawą, 
zło kryje coś więcej, można tego ograniczenia z pewnością 
żałować. Niemniej jednak uważał on, że jego koncepcja, co 
zważywszy na wcześniejsze deklaracje, na pierwszy rzut 
oka wydaje się paradoksem, „pozostaje w harmonii z kla
syczną filozofią zła, która głosi, że zło jest brakiem bytu; 
czymże - podkreślał - bowiem jest zjawisko, jeśli nie po
dającym się za byt - brakiem bytu? Nie popadamy jednak 
również w sprzeczność z manichejską koncepcją zła, we
dle której zło istnieje jako byt samodzielny" (Fd, s. 249). 
Nie wiadomo przy tym, czy rzeczywiście tak istnieje, Ti
schner przynajmniej w Filozofii dramatu chciał ograniczyć 
się do badania zjawisk.

Do czego ostatecznie doprowadza zło? Zło prowadzi 
do potępienia, które ma wiele odmian - istnieje potępienie 
estetyczne, polityczne i religijne. Człowiek potępiony to 
człowiek zły. Co to znaczy, że człowiek jest zły? Co ozna
cza stwierdzenie „Ja jestem zły"? Jest to pewien stan świa
domości osoby dramatu związany z procesem konstytu
owania sensu aksjologicznego; to końcowy stan, w którym 
następuje identyfikacja Ja ze złem. Wszystkie przemiany 
świadomości osoby dramatu są wewnętrznym odzwier
ciedleniem zewnętrznego dramatu, w którym uczestniczy 
człowiek. Innymi słowy, zewnętrzny wątek dramatu prze
mienia się w wątek wewnętrzny. Jeśli jako osoby uczest
niczymy w dramacie, to międzyludzkie dobro i zło stają 
się dobrem i złem nas samych - dobrem, które nas budu
je i złem, które nas niszczy. Różnego rodzaju potępienia: 
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estetyczne, polityczne, religijne odzwierciedlają tragicz
ne zakończenia ludzkiego dramatu. Stan ten przypomina 
rozpacz, tę szczególną postać „choroby na śmierć". Czło
wiek istnieje, ale istnieniem przeklętym. Droga przeciwna 
wiedzie w kierunku dobra. „Na początku dramatu - piszę 
Tischner - rodzi się pytanie: kim jesteś? Na końcu widnieją 
dwie przeciwne sobie możliwości: przeklęty lub błogosła
wiony. Dramat człowieka toczy się pośród tych możliwo
ści" (Fd, s. 257). Ten dramat jest w znacznej mierze drama
tem ludzkiej wolności, wybory bowiem, których człowiek 
sam dokonuje, przybliżają go do jednej z tych dwóch pod
stawowych możliwości.

Zło a spór o istnienie człowieka

W Sporze o istnienie człowieka sposób, w jaki Tischner uj
muje interesującą nas problematykę, ulega zmianie. Na 
czym te zmiany polegają? Przede wszystkim rzuca się 
w oczy zmiana perspektywy. O ile w Filozofii dramatu, co 
starałem się pokazać, analizy poświęcone złu umieszczo
ne były w relacji człowiek - inny człowiek, o tyle w Sporze 
perspektywa staje się o wiele szersza i obejmuje - w więk
szości przypadków - wybranych autorów nowożytnych 
i współczesnych, którzy zajmowali się problemem zła. Re
fleksja Tischnera wpisuje się w historyczny kontekst, jest 
to - według określenia krakowskiego filozofa - „wędrów
ka wokół widoku zła". W konsekwencji zło nabiera dzie
jowego charakteru. Następnie, o ile wcześniej zło w relacji 
dialogicznej przejawiało się jako pokusa, groźba i wcią
ganie, o tyle teraz jedną z głównych kategorii, którymi 
Tischner będzie się posługiwał, okaże się kategoria uczest
nictwa. Wreszcie, historyczne analizy zła doprowadzone 
zostaną do rozważań poświęconych „śmierci człowieka". 
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Określenie to, jak zobaczymy, nabiera nowego znaczenia 
właśnie w kontekście rozważań dotyczących zła. Innymi 
słowy, tytułowy spór o istnienie człowieka jest także spo
rem ze złem, którego doświadczamy. Ostatecznie nie cho
dzi o opis zła dla samego zła, lecz o szukanie sposobów 
wyzwolenia się od niego.

Wędrówkę wokół widoku zła Tischner zaczyna od ana
lizy piekła Dantego z Boskiej komedii. Co ciekawe, u Dante
go odnaleźć można treści bliskie i dalekie współczesnemu 
myśleniu. Chodzi tu o przypisanie człowiekowi pełni od
powiedzialności za zło, które czyni. Nie ma więc w tej kon
cepcji żadnej pozaosobowej struktury zmuszającej człowie
ka do popełnienia zła. Przebywający w piekle wiedzieli, co 
czynią i byli wolni. Tischner zwraca uwagę na radykalnie 
antymanichejski horyzont tych analiz. Oznacza to, że nie 
opisuje się zła dla niego samego, ale po to, by się od niego 
uwolnić. Z czego wyrasta zło? Szczególny nacisk w wyja
śnianiu położony zostaje na złość i zdradę. Obie wyrastają 
ze wspólnego podłoża, to jest obie mają strukturę negacji: 
negują dobro, które jest od nich wcześniejsze. Jak działa
ją? „Złość - powie Tischner - poprzedza zdradę i jest jej 
motywem. Natomiast obecność złości wskazuje, że zdra
da jest odwetem za doznaną krzywdę" (Soi, s. 13). Trzeba 
dodać, że nie ma znaczenia, czy krzywda była rzeczywi
sta, czy nie, ważna jest jej świadomość, przeświadczenie 
o krzywdzie. Złość dąży do zniszczenia tego, kto ją wy
wołał. Ujmowana od tej strony jest odwetem. Z innej per
spektywy, to jest tego, który ją przeżywa, jawi się ona jako 
sprawiedliwość. Zło u Dantego ukryte w złości i zdradzie 
przedstawione zostało jako negacja dobra. W tym sensie 
dobro musi być pierwsze, aby mogło zaistnieć zło. Inaczej 
mówiąc, człowiek, który złości się i zdradza, ulega samo- 
zaślepieniu, by niszczyć coś, co jest dobre. Takiemu uję
ciu przeciwstawia się wizja manichejska, która uznaje, że
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dobro jest brakiem zła. Przy czym nie chodzi tutaj o histo
ryczny manicheizm, tylko o Tischnerowską interpretację 
tak rozumianego stanowiska. „Rozumiem tutaj - wyjaśnia 
Tischner - manicheizm jako radykalne odwrócenie sensu 
wiążącego dobro i zło, możliwe do wyobrażenia jedynie 
na płaszczyźnie ludzkiego dramatu. Propozycja manichej- 
ska głosi: dramat człowieka zmierza w stronę ostatecznej 
klęski; na końcu świata odezwie się szyderczy śmiech de
mona, który ogłosi ostateczną klęskę dobra" (Soi, s. 15). Na 
razie dobro istnieje, ale jedynie po to, by umożliwić swoje 
zniszczenie. Zgodnie z tym poglądem zdrada, złość, od
wet są potrzebne do ujawnienia swoistej prawdy, że świat 
można unicestwić. Co warto podkreślić, przezwyciężenie 
manicheizmu oznacza wiarę w człowieka. Nawet w wizji 
dantejskiego piekła człowiek cierpi od demonów, ale sam 
nie jest demonem. W konsekwencji, zdaniem autora Świa
ta ludzkiej nadziei, piekło nie oznacza „śmierci człowieka", 
w tym miejscu bowiem demon - jeśli uznać go za czyste 
wcielenie zła - doświadcza granic swojej mocy. Tischner 
podkreśla: ponieważ nawet demon nie ma totalnej
władzy nad człowiekiem, w chrześcijaństwie nie mogła 
powstać idea „śmierci człowieka", powstała ona dopiero 
w czasach nowożytnych jako uboczny owoc nowej kon
cepcji zła" (Soi, s. 16).

Aby wyjaśnić ideę „śmierci człowieka", Tischner śledzi 
wybrane nowożytne i współczesne koncepcje zła. Na tej 
drodze spotykamy między innymi Kartezjusza ze swoją 
koncepcją dobra, którym jest prawdomówny Bóg, oraz zła, 
którego przejawem były wojny religijne; Kanta głoszącego 
pogląd o „złu radykalnym", ale także ideę „uczestnictwa 
w złu". Tak się składa, że oświeceniowa koncepcja zła nie 
jest, jak się okazuje, w pierwszym rzędzie koncepcją sku
piającą się na tym, co czynimy, lecz na tym, w czym-zupeł
nie jak w grzechu pierworodnym - uczestniczymy. Czyn 
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to szczyt góry lodowej, której część właściwa jest ukryta. 
Następnie spotykamy symbolikę „wyzyskiwacza", która 
odegrała istotną rolę w tworzeniu ideologii totalitarnej. 
W trakcie tej historycznej analizy Tischner przygotowuje 
grunt do postawienia pytania o „śmierć człowieka", które 
można sformułować w następujący sposób: czy zło, o któ
rym mowa w różnych teoriach, a które wyraża się w roz
maitych metaforach, „zabija człowieka, czy raczej potrze
buje człowieka, by wyśpiewać razem z nim przekleństwo 
istnienia?" (Soi, s. 18).

Jak przebiega ten proces? U progu nowożytności Kar- 
tezjusz, wraz z metaforą złośliwego geniusza, odkrywa 
nową postać zła. Złośliwy geniusz to geniusz niepraw
dy, która przybiera postać kłamstwa. Dlaczego kłamstwo, 
a nie, na przykład, zdrada, jest złem największym? Tisch
ner zgodnie z przyjętą przez siebie perspektywą twier
dzi, że Kartezjusz daje wyraz nowemu rozumieniu zła, 
zła dziejowego. „Zło dziejowe - powie polski filozof - to 
zło «dziejowo skuteczne»" (Soi, s. 20), co między innymi 
oznacza, że pojawia się w konkretnym czasie i miejscu 
oraz prowadzi do najgorszych skutków, do tego, co dzieje 
się dookoła. W czasach Kartezjusza były to wojny religijne. 
Jak można je wytłumaczyć? Wyjaśnieniem jest kłamstwo, 
które wtargnęło między ludzi i pomieszało im rozumy. 
Kłamstwo dzieli i przeciwstawia sobie ludzi, doprowadza 
do zdrad i wojen, przemienia ziemię w piekło. I nawet jeśli 
trudno uznać kłamstwo samo w sobie za zło największe, 
to prowadzi ono do największego zła. Czy istnieje sposób, 
by oczyścić rozum z przekłamań? Wyjściem jest samokry- 
tyczny rozum, on sam może oczyścić siebie z przesądów. 
Odpowiedź Kartezjusza stała się jedną z inspiracji w do
bie Oświecenia. Reforma rozumu, a poprzez nią reforma 
świata to część myślenia oświeceniowego. Jak wiadomo, 
Oświecenie wystąpiło z hasłem walki z przesądami, które 
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stał)' się głównym złem epoki. Odkrycia tego zła doko
nał sam rozum, on także miał uwolnić się od własnej nie
prawdy. Przesądy pochodzą od człowieka, przesądy moż
na więc poddać krytycznej sile ludzkiego rozumu. Jakie 
są konsekwencje takiego ujęcia sprawy? „Zło - podkreśla 
Tischner - stało się przejrzyste i wymierne, dostępne ra
cjonalnej analizie. Strąciło metafizyczną siłę. Zło nie wy
rasta ponad miarę człowieka. Kto jest jego sprawcą, może 
być jego władcą. Najpierw Kartezjusz potem Oświecenie 
przyniosło nową nadzieję wyzwolenia" (Soi, s. 21). Oświe
ceniowa koncepcja zła wymierzona była przeciwko me
tafizyce zła oraz religii. Pod znakiem zapytania stanęły 
koncepcja grzechu pierworodnego, łaski itd. Jeśli tam nie 
można było znaleźć rozwiązania problemu zła, trzeba go 
szukać gdzie indziej.

Istotną rolę w tym procesie odegrał Kant ze swoją kon
cepcją „zła radykalnego". W interpretacji Tischnera filozof 
z Królewca ukazuje zło jako odstępstwo czynu od zasady 
moralnej. Zło wciska się więc między czyn a zasadę czynu, 
jest wewnętrznym brakiem konsekwencji. Z czego się ten 
brak bierze? Ze słabości. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że 
człowiek wie, co jest dobre, a mimo to w przyjętej przez 
siebie zasadzie działania nie czyni dobra, lecz zło. Czło
wiek ulega sile wewnętrznego ciążenia. Oczywiście rodzi 
się pytanie: co to za siła? Tischner widzi trzy możliwe od
powiedzi. Pierwsza odwołuje się do fatum, które z góry 
przeznacza człowieka do zła. Ta odpowiedź w przypad
ku Kanta nie wydaje się słuszna. Druga sugeruje istnienie 
w człowieku zamiłowania do zła jako zła. To, po lekturze 
tekstu Kanta, także należy wykluczyć. Trzecia oznacza 
wybór braku poznania siebie. Innymi słowy, nie wiem, jak 
działam, i wybieram brak wiedzy o sobie. Wybór ten jest 
jednocześnie wyborem własnej słabości. Lenistwo ducho
we, brak oświecenia, w które popadamy z własnej winy, 
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daje tu o sobie znać. Cokolwiek jednak byłoby rzeczywi
stą przyczyną odstępstwa w przyjmowanej maksymie od 
prawa moralnego, to - trzeba zauważyć - nie niszczy ona 
nadziei wyzwolenia. Tischner zauważa jednak, że Kant 
nie sięga głębiej niż poziom czynu, nie sięga do poziomu 
„uczestnictwa bytu ludzkiego w strukturach" (Soi, s. 29). 
Warto dodać, że struktury te nie są aksjologicznie neu
tralne, to dzięki nim pojawia się przed człowiekiem świat 
uporządkowany według wartości. Zdaniem krakowskiego 
filozofa Kant nie docenił znaczenia „«ciężaru zła» umiej
scowionego w strukturach społecznych władzy i podda
nia oraz strukturach obyczaju dziejowego" (Soi, s. 29). Ma 
to swoje konsekwencji, ponieważ zło, przenikając do tych 
struktur, może przeniknąć również do zasad, a wówczas 
to nie działanie zgodne z zasadami, lecz niezgodne z nimi 
okaże się moralnie słuszne. Jak wiadomo, Hegel starał się 
uzupełnić ten brak Kantowskiej analizy i odsłonić dziejo
we struktury, a tym samym ujawnić rodowód czynu, który 
wyrasta i rozpływa się w uczestnictwie.

Czym jest uczestnictwo w złu? To ważne dla analiz Ti
schnera pojęcie. Wskazuje ono na sytuację, w której zanim 
zło zmieni się w czyn i przejawi jako niszczenie, „istnieje" 
w człowieku w postaci „pola uczestnictwa", co sprawia, że 
ukraść może i kradnie ktoś, kto już jest złodziejem. Warto 
przypomnieć, że problem uczestnictwa w złu, wcześniej
szym niż czyn i niezależnym od indywidualnej decyzji czło
wieka, można odnaleźć w chrześcijańskiej koncepcji grze
chu pierworodnego. Zgodnie z tą koncepcją w kwestii zła 
można mówić o dwoistości czy nawet paradoksie. Z jednej 
strony bowiem mówi się, że zło ma jednostkowy charakter 
i wiążę się z konkretną decyzją pojedynczego człowieka, 
z drugiej jednak strony ma ono charakter dziejowy, ogólny, 
łączy się ze wspólnym dla całej ludzkości uczestnictwem 
w grzechu pierwszych rodziców. Pojednanie tych dwóch 
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aspektów nie jest łatwe i po dziś dzień stanowi przedmiot 
licznych sporów. Tischner jednak, czego z pewnością moż
na żałować, nie podejmuje tej tematyki, skupia się nato
miast na problemie uczestnictwa i podkreśla fakt istnienia 
bezpośredniej świadomości ciążenia zła przeszłości na te
raźniejszości człowieka. Ten aspekt problematyki zauwa
żył już św. Augustyn, u którego spór przeszłości z teraź
niejszością i przyszłością stał się sporem między dobrem 
a złem. Odkrywając ten spór, człowiek doświadcza rozdar
cia, odkrywa on, że jest uczestnikiem „dziejów grzechu".

Współczesną próbą odsłonięcia przestrzeni uczestnic
twa w złu i jednocześnie polemiką z koncepcją Kanta jest, 
zdaniem Tischnera, twórczość Naberta. Polemika ta wyra
sta z historycznej sytuaqi, którą było doświadczenie na
rodowego socjalizmu i jego zbrodni. Zbrodnie te stały się 
„w jakiejś mierze" porażką ideologii Oświecenia. Oświe
cenie bowiem nie przezwyciężyło - jak się okazuje - zła 
historii, a w miejsce zbrodni przesądnych wprowadziło 
zbrodnie oświeconych. Należy zauważyć, że zło u Naber
ta ma charakter metafizyczny. Nabert jest ponadto zdania, 
że w odróżnieniu od Kanta nie należy odgraniczać analizy 
zła do sytuacji, w której człowiek jest jego źródłem, ponie
waż bardzo często człowiek pada także jego ofiarą. Nabert 
twierdzi, że zło jest tym, co niemożliwe do usprawiedli
wienia (l'injustifiable). Skąd takie twierdzenie? Odpowiedź 
nasuwa się, kiedy spojrzymy na te miejsca, w których zło 
w XX wieku przekroczyło granice naszej pojmowalno- 
ści. Te miejsca to obozy śmierci. Krótko mówiąc, zło tam 
urzeczywistnione jest czymś więcej niż odstępstwem od 
zasad. „Stoimy - piszę Tischner - wobec grozy, w obliczu 
nieludzkiej, a w końcu przecież ludzkiej metafizyki" (Soi, 
s. 35-36). Stoimy istotnie wobec czegoś tragicznego, z głębi 
tej tragiczności wyłania się obraz zła metafizycznego, któ
re wykracza poza ramy zwyczajnej niemoralności.



274 Część !I

Rodzi się pytanie: dlaczego? W pytaniu tym, uważa Ti
schner, nie chodzi jednak o zdanie sprawy z przyczyn, które 
doprowadziły do takiego stanu rzeczy, a więc o przyczyny 
dojścia Hitlera czy Stalina do władzy. „Chodzi - powie on 
- o pokazanie zakorzenienia mniejszego zła w większym 
złu i większego zła w złu największym. Innymi słowy, cho
dzi o wskazanie, że zło mniejsze jest tylko przejawem zła 
największego" (Soi, s. 37-38). Tragiczność otwiera tutaj ho
ryzonty demoniczności. Przywoływany Nabert nie mówi 
jednak o demoniczności. Co zatem, według Tischnera, ten 
fenomen wnosi do rozważań o złu? Oprócz tego, o czym już 
wiemy z wcześniejszych rozważań, że przedstawia on zło 
jako obdarzone inteligencją, a więc zło wie gdzie, w kogo 
i kiedy uderzyć, oraz to, że racją działania zła jest odwet 
w stosunku do dobra za to, że jest dobrem, pojawia się także 
to, że zło jest rzeczywistością, w której mamy udział.

Przeprowadzone dotychczas analizy umożliwiają po
stawienie pytania o totalitaryzm. Pytanie o totalitaryzm 
jest o tyle ważne, że zadaniem Tischnera nie można zrozu
mieć filozofii zła, jeśli pominie się totalitaryzm i stworzo
ne przezeń obozy śmierci. Obóz śmierci bowiem stał się 
w XX wieku „miejscem obecności zła dziejowego i przeja
wem zła metafizycznego. W obozach śmierci zło uzyskało 
nową jakość" (Soi, s. 39). Jaka to jakość? W obozach ujaw
niła się możliwość radykalnego manicheizmu. Co godne 
uwagi, pobyt w obozie zaczynał się od oskarżenia o winę, 
winę dziejową. Jakaś część ludzi jest winna nieszczęść po
zostałej części ludzkości. Ta wina miała charakter rasowy 
w nazizmie, klasowy w komunizmie. W jednym i drugim 
przypadku nie brała się z dokonywanych czynów, lecz 
z uczestnictwa. Dobrze to widać w przypadku komuni
zmu, któremu Tischner poświęcił dużo uwagi.

Autor Sporu o istnienie człowieka sądził, że kryjąca się 
za komunizmem koncepcja zła była bardzo zniewalająca, 
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a wraz z nią szła w parze koncepcja władzy. Co rządziło 
systemem komunistycznym? Tischner proponuje klucz do 
zrozumienia tego systemu, którym jego zdaniem jest zna
czenie słowa „mieć". Ma władzę ten, kto ma człowieka. Co 
to bliżej oznacza? Oznacza to, że panuje nad człowiekiem 
ten, kto ma środki, bez których człowiek nie może żyć. We
dług Marksa w nowoczesnych społeczeństwach posiada
cze środków produkcji stają się także posiadaczami ludzi. 
Komuniści deklarowali zniesienie własności prywatnej, 
w której widzieli przyczynę wszelkiego zła. Deklarowa
li to jako akt sprawiedliwości dziejowej. Część ideologii 
komunistycznej była nieprzejednaną krytyką systemu ka
pitalistycznego, której sens sprowadzał się do oskarżenia 
o wyzysk. Tischner zauważa przy tym, że struktura wyzy
sku była znana już w literaturze greckiej. Na przykład opis 
w tragedii dotyczący losów Edypa wyraźnie pokazuje, 
w jaki sposób złe fatum wyzyskuje niewiedzę głównego 
bohatera. W każdym razie przeniesienie greckiego mode
lu zła na sytuację społeczeństwa kapitalistycznego doko
nuje się za sprawą Marksa. Przejmujący obraz wyzysku 
dają opisy sytuacji dzieci w angielskich manufakturach. 
Marks nie tylko opisuje, on także demaskuje nieuchron
ność, fatalizm kapitału. Odsłania jego interes. Co jest celem 
tej krytyki? Oprócz odsłonięcia „prawdy" o systemie, ce
lem tych opisów jest wyzwolenie w człowieku dwóch sił: 
współczucia i zdolności do okrucieństwa. Współczucie dla 
cierpiących wyzysk jest podstawową cnotą rewolucjoni
sty, który może identyfikować się z „ludem" i występować 
w jego imieniu. Współczucie z innymi łączyło się jednak 
z okrucieństwem wobec innych, wobec tych, którzy sami 
nie mają litości dla wyzyskiwanych. Jak usprawiedliwia
no jedno i drugie? Zasadą działania była sprawiedliwość 
dziejowa. „Teoria sprawiedliwości dziejowej - podkreśla 
Tischner - stanowiła etyczny fundament komunistycznej 
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rewolucji i komunistycznej polityki. Wszelka wina doma
ga się kary" (Soi, s. 45). Oczywiście powstaje pytanie: jak 
daleko sięga taka wina? Nie wiadomo, stąd rodzi się po
dejrzliwość. Trzeba zaznaczyć, że podejrzliwość ściśle łą
czy się z koncepcją winy jako uczestnictwa, w której nie 
czyny są istotne, lecz uczestnictwo. W okresie panowania 
Stalina nie było istotne to, co człowiek naprawdę uczynił, 
istotne było to, do jakiej należał klasy. Wróg klasowy na
wet jeśli nie ukradł dziś, mógł ukraść jutro. Stąd bardzo 
często należało udowadniać własną niewinność, winnym 
stawało się poprzez uczestnictwo. Zresztą przynależność 
do siły „klasowo obcej", czyli uczestnictwo w złu dziejo
wym, określana była w różny sposób.

Jeśli praca dzieci w angielskich manufakturach była 
symbolem zła w kapitalistycznym społeczeństwie, to 
symbolem zła w komunizmie stała się Kołyma. Co jest 
kluczem do rozumienia Kołymy? Tischner uważa, że jest 
nim zaszczepione w człowieku przekonanie mówiące, 
że w imię „wartości najwyższych", które reprezentowa
ła komunistyczna władza, człowiek powinien poświęcić 
wartości najbliższe. W tym przekonaniu ujawnił się naj
pełniej totalitarny charakter władzy komunistycznej. To
talitaryzm oznacza tutaj, że władza wkracza w intymność 
człowieka, w której relacje i więzi z najbliższymi mają na
turalną podstawę. „Stajemy - piszę Tischner - wobec ma- 
nichejskiego przewrotu wartości: więzi z najbliższymi są 
o tyle dobre, o ile służą władzy politycznej" (Soi, s. 53). 
Zresztą to manichejskie odwrócenie dotyka także hero
izmu, który staje się odwagą dokonywania manichejskich 
odwróceń. Innymi słowy, trzeba mieć szczególną odwagę 
czynienia zła, by ze zła mogło pojawić się „dobro". Kto 
ma taką odwagę? Oczywiście komuniści, którzy wytrze
biając zło wyrosłe ze społeczeństwa przemysłowego, bu
dują lepszy świat.
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Rodzi się nieuchronnie pytanie: jakie są „subiektyw
ne warunki możliwości Kołymy"? Co musi się stać, by 
człowiek był zdolny do tego manichejskiego przewrotu? 
Czym jest i skąd wywodzi się ta „odwaga zła"? Tischner 
rozważa dwie możliwości: potrzebę władzy oraz bezinte
resowną miłość do zła. Pierwszą odpowiedź mogą suge
rować świadectwa tych, którzy Kołymę przeżyli. Do nich 
należał Warłam Szałamow. W instynkcie władzy widział 
on źródło zła. Zgodnie z tym poglądem poza strukturami 
władzy było się nikim. Wyrazem władzy stała się możli
wość odebrania żyeia^i"nnemu, a zabicie innego stanowiło 
potwierdzenie własnego prawa do istnienia. Wprawdzie 
Tischner patrzył podejrzliwie na struktury władzy i w peł
ni był świadom tego, do czego bezprawna władza może 
doprowadzić człowieka, jednak dostrzegał również fakt, 
że władza może się wyrażać na różne sposoby. Może ona 
zabijać, ale może także darować życie. Zatem jeśli wyraża 
się ona jako władza zabijania, to do jej pragnienia i lęku 
przed jej utratą musi dochodzić coś jeszcze. Tym czymś 
jest, zauważa Tischner, „bezinteresowne «umiłowanie» 
zła jako zła, które mówi «nie» każdemu napotkanemu do
bru. A jeśli dopuszcza istnienie dobra, to tylko chwilowo, 
by mocje zanegować w przyszłości" (Soi, s. 55). Dochodzi
my tutaj do punktu, w którym rodzi się raz jeszcze pyta
nie o podmiotowe warunki tej negacji, skąd się ona bierze? 
Czym jest „bezinteresowna miłość zła"? Zdaniem Tisch
nera jest nią specjalnego rodzaju „«choroba na śmierć» - 
metafizyczne cierpienie, od którego uciec nie można" (Soi, 
s. 55). Takie cierpienie, które wywołać może różne zdarze
nia, rodzi odwet. Zatem „miłość do zła" rozumieć należy 
jako rodzaj „odwetu za złość wewnętrznego bólu, który 
wtrąca w straszliwą bezsilność" (Soi, s. 55).

Zdaniem Tischnera Kołyma i zło, które symbolizowa
ła, były syntezą wielu wpływów: od złośliwego geniusza 
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poczynając, a przechodząc przez odstępstwo od zasad 
Oświecenia, Wielkiego Inkwizytora, zła wyzysku oraz 
tego, co niemożliwe do usprawiedliwienia. We wszystkich 
tych symbolach i obrazach ujawniała się wspólna cecha 
zła. Tischner określa ją jako „wtrącenie do piekła". Przy 
czym nie jest istotne, czy piekło znajduje się w zaświatach, 
czy też na ziemi. Istotniejsze jest to, że człowiek jest w pie
kle. Człowiek jednak oprócz tego, że staje się ofiarą, jest 
także sprawcą zła. Ostatecznie to on zbudował Auschwitz 
i Kołymę. Ci, którzy te miejsca budowali, bardzo często 
chcieliby pokazać, że nie mieli w tym żadnego udziału. To 
wszystko miało zdarzyć się niejako poza nimi, bez ich ak
tywnego udziału. I ten szczególny sposób uniewinnienia 
zarysowuje perspektywę unicestwienia człowieka. Cały 
paradoks polega na tym, że sam człowiek podejmuje się 
tego, czego nie udało się dokonać wcześniej „piekłu": „[...] 
chce on - zauważa Tischner - dowieść, że to, co robił, nie 
on robił, ponieważ jego nigdy nie było. Tak powstaje idea 
śmierci człowieka" (Soi, s. 57).

W jaki sposób udaje się uśmiercić w sobie człowieka? 
Odpowiedź jest prosta. Można przyjąć, że życie jest grą, 
a człowiek graczem. Poza tym nie ma niczego innego. 
Warto zauważyć, że Tischner w nieco inny sposób, niż na 
przykład Michel Foucault, rozumie twierdzenie o „śmier
ci człowieka". U francuskiego filozofa idea ta powstała 
w związku ze zmianą dyskursów naukowych, których 
człowiek był tworem. Śmierć człowieka to zamiana jed
nego dyskursu na drugi, w którym nie ma już punktów 
odniesienia do człowieka. U Tischnera - inaczej. „Śmierć 
człowieka" oznacza sytuację, w której wszystko wygląda 
tak, jakby było naprawdę, podczas gdy w rzeczywistości 
nic nie jest prawdziwe, a wszystko staje się grą, udawa
niem, pozorem. Człowiek umarł, gdyż został pochłonięty 
przez to, co sam wymyślił. Jeśli umarł, to znaczy, że nie 
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ma już ani piekła, ani nieba. Nie ma w szczególności do
bra, ponieważ wszystko stało się konwencją. „W czasach 
nowożytnych - podkreśla Tischner - nic nie zdołało uni
cestwić człowieka. Człowiek trwał jako zarzewie wolności 
i buntu [...]. Bez człowieka demon pozostaje bez zajęcia. 
Dopiero sam człowiek unicestwił siebie, stając się graczem 
w grze. Dlaczego się unicestwił? Ponieważ odkrył, że nie 
jest w stanie być dobry. [...JA skoro jako człowiek nie jest 
w stanie być dobry, to nie powinien chcieć być wolny. Po 
co mu wolność, jeśli dobro zostało mu odmówione?" (Soi, 
s. 64-65).

Czy istnieje możliwość wyjścia z tej sytuacji? Czy moż
na człowieka „ożywić"? Taka możliwość istnieje. Trzeba 
pokazać, że w człowieku uczestniczącym w grze istnieje 
pragnienie tego, co dobre. To pragnienie będzie szukać po
przez wolność przestrzeni dla siebie, innej niż przestrzeń 
gry·
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O WYBACZANIU

Wstęp

Wybaczanie odnosi się do wielu kwestii, nie tylko etycz
nych. Rozciąga się na zagadnienia prawne, polityczne i re
ligijne. W ostatnich latach nabrało ono szczególnego zna
czenia i warto, jak sądzę, poświęcić mu więcej uwagi. Co 
ciekawe, wielu współczesnych wybitnych filozofów zma
gało się z tym problemem. Nie może to dziwić. Kiedy bo
wiem uwzględni się doświadczenia XX wieku, a szczegól
nie ekspansję zła w skali dotychczas nieznanej, to pytanie 
o wybaczanie musi się nieuchronnie pojawić. Jaką więc 
rolę odgrywa wybaczanie i czym ono jest? Zanim spróbuję 
odpowiedzieć na te i podobne pytania, postaram się uka
zać strukturę całej argumentacji, a jest ona następująca: na 
początku umieszczę problematykę wybaczania w najbar
dziej ogólnym kontekście. Przede wszystkim trzeba za
uważyć, że wybaczanie wiąże się z historyczną i czasową 
kondycją człowieka, z czasowym charakterem jego egzy
stencji i tak będzie traktowana. Ponadto przebaczenie ma 
swoje przeciwieństwo, którym jest zemsta rozumiana jako 
reakcja na czasowe zdarzenie, oraz alternatywę, którą jest 
kara. Po umiejscowieniu problematyki, nawiązując do tek
stu Paula Ricoeura, skupię się na problemie winy i zła, do 
którego w sposób bezpośredni odnosi się przebaczenie.
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Innymi słowy, to właśnie w akcie wybaczania człowiek 
„uwalnia się" od zła i winy, które na nim ciążą. Jednak
że akt wybaczania nie jest pozbawiony trudności, a nawet 
aporii. Bardzo wyraźnie niektóre z nich zarysowali wybit
ni współcześni myśliciele. Z jednej strony Nicolai Hart
mann przedstawił aporie wolności etycznej, w której, jak 
utrzymywał, wina na zawsze, jeśli można tak powiedzieć, 
tkwi w sprawcy. Z drugiej strony Jacques Derrida sformu
łował szereg aporii wybaczania, próbując uwolnić wyba
czanie od upodabniających się do niego form działania 
i uczynił, co na pierwszy rzut oka brzmi paradoksalnie, 
z tego, co niewybaczalne, faktyczny warunek możliwości 
wybaczania. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że rozważając 
problematykę wybaczania, napotykamy wiele kontrower
sji. Na przykład tacy myśliciele jak Derrida i Ricoeur zwra
cają uwagę na wiele trudności, jakie wiążą się z wybacza
niem, co jednak w oczach obydwu filozofów nie oznacza, 
że wybaczanie nie istnieje. Należy raczej zdać sobie spra
wę z tego, że jest ono czymś rzadkim, czego sensu należy 
szukać; wybaczanie należy chronić przed niebezpieczeń
stwami, które mogą na jego drodze stanąć. W ostatecz
ności wybaczanie, choć trudne, nie jest niemożliwe. Akt 
wybaczania jest prawdziwym i rzadkim wydarzeniem, 
którego wyjątkowość winna być zachowana. Uwalnia on 
człowieka od doświadczenia winy i zła oraz pozwala dalej 
działać.

Wybaczanie a historyczna kondycja człowieka

Czym jest wybaczanie? W jakim kontekście należy je umie
ścić? „Wybaczanie - twierdzi Ricoeur - jeśli ma sens i jeśli 
istnieje - wytycza wspólny horyzont dla pamięci, historii 
i zapomnienia. Ów horyzont zawsze się cofa i nigdy nie
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daje się uchwycić. To określa trudność wybaczania: nie jest 
ono łatwe, lecz nie niemożliwe. Fakt ten pozostawia na ca
łym przedsięwzięciu piętno nieukończoności. Jak trudno 
wybaczyć i uzyskać wybaczenie, tak trudno je pojąć"* 1. 
Dlaczego trudno wybaczyć i uzyskać wybaczenia oraz po
jąć samo wybaczenie?

1 P. Ri coeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Editions du Seuil, Paris 
2000, s. 593; wyd. polskie: Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Mar- 
gański, Universitas, Kraków 2007 [dalej cyt. jako: Phz). Tam, gdzie 
uznaję za zasadne zmianę tłumaczenia, posługuję się własnym prze
kładem. W przypadku podania dwóch numerów stron - pierwszy 
odsyła do oryginału, drugi do opublikowanego przekładu; poje
dynczy numer strony oznacza lokalizację fragmentu w wydaniu 
polskim.

1 H. Arendt, The Humań Condition, The University of Chicago Press, 
Chicago, London 1989; wyd. polskie: Kondycja ludzka, przeł. A. Ła- 
godzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000 [dalej cyt. jako: KI], 
s. 257, 258.

Wybaczanie łączy się bezpośrednio z czasową i histo
ryczną kondycją człowieka, z tym, że jako ludzie działamy 
w czasie. Działanie to stawia nas często w kłopotliwej sy
tuacji, jedną z istotnych składowych samego działania jest 
bowiem jego nieodwracalność. Innymi słowy, coś, co uczy
niliśmy, trudno jest cofnąć. Ewentualnym wybawieniem 
z kłopotu nieodwracalności, z niemożności zniweczenia 
tego, co ktoś uczynił, zdaje się zdolność wybaczania. Jak 
to celnie określiła Hannah Arendt w Kondycji ludzkiej: „[...] 
przebaczenie służy do zniweczenia uczynków przeszłości, 
których «grzechy» wiszą jak miecz Demoklesa nad każ
dym naszym pokoleniem [...]"; dodaje także: „Bez uzy
skania przebaczania, uwolnienie od konsekwencji tego, co 
uczyniliśmy, nasza zdolność działania byłaby jak gdyby 
ograniczona do pojedynczego czynu, po którym już ni
gdy nie moglibyśmy dojść do siebie. Na zawsze pozosta
libyśmy ofiarami jego konsekwencji"2. Wybaczanie zatem 



286 Część H!

„uwalnia" działający podmiot od ciążącej nań przeszłości, 
od konsekwencji tego, co uczynił, umożliwiając mu kon
tynuowanie życia i rozpoczynanie od nowa. Warto dodać, 
że działanie to nie jest izolowane. Dokonuje się ono za
wsze w obrębie rozmaitych sieci powiązań z innymi ludź
mi, wewnątrz historycznych wspólnot z właściwymi im 
instytucjami.

Przyjmuje się, że pojęcie wybaczenia i język z nim 
związany przynależą do szeroko rozumianego dziedzic
twa religijnego. Za Derridą można to dziedzictwo określić 
dziedzictwem Abrahama3. Zdaniem francuskiego filozofa 
mieszczą się tu judaizm, rozmaite odmiany chrześcijań
stwa i islamu. Jest to więc złożone, zróżnicowane, a nawet 
konfliktowe dziedzictwo, które ma jednocześnie charakter 
specyficznie jednostkowy i uniwersalistyczny. Co cieka
we, różni myśliciele akcentują w tej tradycji różne aspek
ty. Na przykład, o ile Arendt kładzie nacisk na rolę Jezusa 
i naukę o przebaczaniu, o tyle Ricouer akcentuje przede 
wszystkim Hymn o miłości św. Pawła z jego zagadkową 
i paradoksalną formułą: „miłość wszystko wybacza"4.

3 J. Derrida, Le siècle et le pardon, Le Monde des Débats, www.hydra. 
umn.edu/derrida/siecle, s. 1.

4 „Odkrywcą roli przebaczania w dziedzinie spraw ludzkich - pod
kreśla Arendt - był Jezus z Nazaretu. Fakt, że dokonał tego odkry
cia w kontekście religijnym i wyraził je w języku religijnym, nie jest 
powodem, by traktować z mniejszą powagą jego sens ściśle świecki 
(KI, s. 259). Z kolei Ricoeur zauważa, że „hymn nie musi mówić kto 
i komu wybacza. Wybaczanie istnieje właśnie tak, jak istnieje radość, 
mądrość, szaleństwo, miłość. Wybaczanie należy do tej samej rodzi
ny. Jakże nie przywołać hymnu miłości głoszonej przez św. Pawła 
(Phz, s. 614-615).

Mówiąc o wybaczaniu, należy powiedzieć, co jest jego 
przeciwieństwem, a co stanowi jego alternatywę. Wyda
je się, że przeciwieństwem dla wybaczania jest zemsta, je
śli przez zemstę rozumie się działanie w formie reakcji na 

http://www.hydra
umn.edu/derrida/siecle
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początkowe zdarzenie. Tak działający człowiek nie kładzie 
kresu konsekwencjom pierwotnego przewinienia, lecz 
przeciwnie - w dalszym ciągu pozostaje bezpośrednio 
związany z całym procesem, pozwalając, aby ciąg reakgi 
trwał i rozwijał się nadal bez żadnych przeszkód. Zemsta 
jest więc tu rozumiana jako naturalna, niemalże automa
tyczna reakcja na pierwotny, często nieodwracalny czyn; 
zemsta nierzadko przybiera podobny charakter jak czyn 
pierwotny, na przykład zemstą za zabicie kogoś może być 
pozbawienie życia sprawcy tego czynu. W przeciwień
stwie do zemsty aktu wybaczania nigdy nie można prze
widzieć, jest to reakga, która dzieje się w sposób nieocze
kiwany. Arendt, mając na myśli ów proces, zauważa, że 
„przebaczanie jest jedyną reakcją, która nie po prostu od
działuje (re-flct), lecz działa na nowo i nieoczekiwanie, nie- 
uwarunkowana przez akt, który ją wywołał, a zatem uwal
nia od jego konsekwencji zarówno tego, kto przebacza, jak 
i tego, komu się przebacza" (KI, s. 262). Tym samym w ak
cie przebaczania dotykamy wolności, która jest wolnością 
od zemsty zamykającej sprawcę i ofiarę w nieuchronnym 
i niekończącym się procesie. Co stanowi alternatywę dla 
wybaczania? Wydaje się, że alternatywą dla wybaczania 
jest kara. Łączy je to, że zarówno wybaczanie, jak i kara 
dążą do położenia kresu czemuś, co bez jednej lub drugiej 
ingerencji ciągnęłoby się w nieskończoność.

Wybaczanie da się zatem umieścić obok zemsty i kary. 
Jest ono jednak czymś zupełnie innym, czymś, co sprawia 
szczególne trudności w sytuagi, w której nierzadko znaj
dują się ludzie. Zdarza się, że ludzie nie umieją wybaczyć 
tego, czego nie mogą ukarać, i nie umieją ukarać tego, co 
okazało się niewybaczalne. Zwróciła na to uwagę Arendt, 
twierdząc, że jest to cecha szczególnie tych występków, 
które od czasów Kanta zwykło nazywać się złem rady
kalnym, a o których tak naprawdę niewiele wiemy. Nasza 
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wiedza ogranicza się do tego, że nie możemy takich wy
stępków ani przebaczyć - a jeśli usiłujemy, to napotykamy 
ogromną trudność - ani ukarać. Wspólną im cechą jest to, 
że wykraczają poza dziedzinę spraw ludzkich. Zarazem 
jednak stanowią one bodziec do przemyślenia aporii, pa
radoksów i trudności wybaczania.

Wina i zło a wybaczanie

Przyjmijmy, że jednym z kluczowych elementów wybacza
nia jest to, że za jego sprawą uwalnia się podmiot od jego 
czynów. Rozważmy więc drogę, którą w całym tym proce
sie trzeba przebyć i zwróćmy uwagę na niektóre przeszko
dy, jakie trzeba pokonać. Za punkt wyjścia rozważań - po
dążając za Paulem Ricoeurem - obierzmy doświadczenie 
winy, które w pewnym sensie stanowi warunek wybacze
nia. Musi być wina i winny, aby mogło pojawić się wy
baczenie. Ujmując całą sprawę jeszcze inaczej, można, jak 
to czyni francuski filozof, powiedzieć, że głębokości winy 
odpowiada wysokość wybaczania. „Napięcie - piszę Rico- 
eur - między wyznaniem [winy] a hymnem [opiewającym 
wybaczanie - przyp. mój - M.D.] zostanie doprowadzone 
niemalże do punktu zerwania, gdzie niemożności wyba
czenia odpowiada niewybaczalność zła moralnego" (Phz, 
s. 594 (604)).

Co charakterystyczne, doświadczenie winy dane jest 
w odczuciu. Jean Nabert umieszcza to doświadczenie 
obok doświadczenia klęski i samotności, z kolei Karl Ja
spers sytuuje winę pośród sytuacji granicznych, czyli istot
nych determinant egzystencji, które zawsze napotykamy 
jako już dane. Należą do nich śmierć, cierpienie i walka. 
W tym sensie wina, śmierć, cierpienie i walka stanowią 
ważne elementy składowe właściwe historycznej ludzkiej 
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kondycji. Wina jest czymś, co daje do myślenia. Przede 
wszystkim pojawia się tu pytanie o „określenie fundamen
talnej struktury, w którą to doświadczenie ostatecznie się 
wpisuje" (Phz, s. 606). Ricoeur określa tę strukturę słowem 
imputabilité. To pojęcie łączy się z polem semantycznym 
francuskiego czasownika imputer (łac. imputare)3. Wśród 
wielu znaczeń tego pojęcia jedno wydaje się szczególnie 
ważne, mianowicie to, które łączy działanie z kimś. Cza
sownik imputer oznacza przypisanie działania komuś jako 
jego prawdziwemu, faktycznemu autorowi, a tym samym 
czyni go za nie odpowiedzialnym. Innymi słowy, imputa
bilité to pewna zdolność, dzięki której działania można za
pisać na czyjś rachunek. Mogę uważać się za osobę odpo
wiedzialną za swoje czyny, które mogą być mi przypisane. 
W tym właśnie obszarze należy umieścić i badać kwestię 
winy. Jest to obszar między czynem a podmiotem działa
nia, czy też między „co" a „kto" możliwości działania.

Tak przedstawiony problem winy można badać od 
strony subiektywnej, w granicach przypisania winy sobie 
samemu. Formą, którą wówczas to przypisanie sobie winy 
przyjmuje, jest wyznanie bądź przyznanie się do czegoś. 
Jest to akt mowy, za pomocą którego podmiot przyjmuje 
oskarżenie. Wyznanie winy, jeśli można tak powiedzieć, 
pojawia się między niewinnością a winą i zwykle towa
rzyszą mu wyrzuty. Z kolei samo wyznanie, co zauważył 
Ricoeur, umożliwia także przejście od dręczonego wyrzu
tami podmiotu do jego czynów. W tym punkcie, co oczy
wiste, można oddzielić podmiot moralny od jego czy
nów, by następnie potępić działanie moralne, prawne czy 

s Ricoeur rozważa to pojęcie przy okazji analizy kategorii odpowie
dzialności, zob. P. Ricoeur, Le concept de la responsabilité, w: tenże, 
Le ¡iiste-l, Edition Esprit, Paris 1995, s. 43-50. Należy dodać, że pol
skie tłumaczenie pojęcia imputablitć jako „poczytalność" nie oddaje 
w pełni jego znaczenia.
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polityczne. Tutaj wina badana od strony obiektywnej była
by naruszeniem określonej reguły czy obowiązku, a także 
odnosiłaby się do zauważalnych tego konsekwencji, czyli 
wyrządzonych innym szkód. Nietrudno zauważyć, że ta
kie rozumienie winy jest nieco ograniczone, oddaje tylko 
jeden z jej aspektów. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy weź- 
miemy pod uwagę podmiot uwikłany w jego czyn. W tym 
przypadku rozpoznanie siebie pozostaje głęboko złączone 
z krzywdzącym działaniem i doznawaniem skutków wła
snego działania. „Dlatego właśnie - piszę Ricoeur - roz
poznanie związku między podmiotem działania a jego 
czynem nigdy nie odbywa się bez niespodzianki dla świa
domości, która post factum jest zdumiona tym, że «nie jest 
już w stanie oddzielić myśli o tym, że sama jest przyczy
ną wspomnienia jednostkowego aktu, którego dokonała» 
(Nabert). Z tego względu przedstawienie czynu poniekąd 
uniemożliwia przywrócenie działania jego podmiotowi" 
(Phz, s. 608). Doświadczenie winy dotyka poziomu moż
liwości i niemożliwości działania podmiotu moralnego, 
przeżywane jest ono jako utrata własnej integralności.

Warto podkreślić, że doświadczenie winy określane jest 
jako zło. Mało tego, często dochodzi wręcz do zastąpie
nia terminu „wina" przez termin „zło". To złączenie winy 
i zła ma swoje konsekwencje. Otóż zwrócenie się w stro
nę zła sugeruje „ideę nadmiaru", pewną niemożliwą do 
zniesienia i uzasadnienia nadwyżkę. Zostało to wyraźnie 
przedstawione i uwypuklone przez Naberta w Essai sur le 
mal6. Początkowy rozdział tego dzieła, zatytułowany L'in
justifiable, wskazuje na pojęcie zła jako niemożliwego 

6 Zob. J. Nabert, Essai sur le mal, Editions Aubier-Montaigne, Paris 
1970, szczególnie rozdział pierwszy L'injustifiable; wyd. polskie: Bez
zasadne, przeł. W. Kolecki, „Kwartalnik Filozoficzny" 1999, z. 4, 
s. 239-247. Francuskie słowo l'in justifiable oznacza coś, co jest nie
możliwe do uzasadnienia, usprawiedliwienia.
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do usprawiedliwieni a, niemożliwego do uza
sadnienia^ zatem wykraczającego poza wszelkie miary 
i reguły. Właśnie ta niemożność uzasadnienia i usprawie
dliwienia wskazuje na pewien nadmiar tego, co niepra
womocne - tego, co mieści się poza regułami uznanymi 
i przyjętymi przez świadomość moralną. Innymi słowy, 
podłość, mściwość i okrucieństwo, z którymi się spotyka
my, wstrząsają nami, a my nie jesteśmy w stanie nazwać 
pogwałconych norm i reguł. Pokazują to najlepiej opowie
ści ludzi, którzy ocaleli z Holokaustu czy z rzezi w Bośni 
albo w Ruandzie. Ten nadmiar widziany od strony pod
miotu działania, od strony „kto" wygląda inaczej. Jest to 
- co wyraźnie dostrzegł Ricoeur - nieograniczoność syme
tryczna względem krzywdy wyrządzonej innym, a więc 
zabójstwo, przemoc i śmierć zadane innym, krótko mó
wiąc: zło, które człowiek wyrządza drugiemu człowie
kowi. Za chęcią zadawania cierpienia i zabijania kryje się 
dążenie do poniżenia, a także pogarda względem samego 
siebie. To, co niemożliwe do usprawiedliwienia, wykracza 
poza doświadczenie winy wtedy, gdy do nadmiaru zła do
chodzi wyznanie współudziału woli podmiotu działania. 
Docieramy tutaj do skrajności, którą jest zło wyrządzone 
drugiemu człowiekowi, a które przejawia się w zerwaniu 
więzi międzyludzkich. Ricoeur celnie zauważa, że „w tym 
momencie narzucają się takie pojęcia, jak: nieuchronność 
po stronie skutków, nieprzedawnienie po stronie kara
nia oraz niewybaczalność po stronie osądu moralnego" 
(Phz, s. 612).

Zagłębiając się coraz bardziej w problematykę winy, 
dochodzimy do pojęcia niewybaczalności. Wraz z nim po
jawia się także aporia wybaczania. Czego ona dotyczy? 
Przede wszystkim należy powiedzieć, że niewybaczalność 
nie odnosi się jedynie do zbrodni, które umieszcza się pod 
nazwą „niemożliwe do usprawiedliwienia". Stosuje się ją 
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także do sprawców, do podmiotów działania, oprócz tego 
do pewnej intymnej więzi, która łączy podmiot z działa
niem, sprawcę z czynem, winnego ze zbrodnią, której do
konał. Nawet jeśli przyjmiemy, że zło zawsze ma charakter 
przypadkowy, to ludzkie działanie niezmiennie wysta
wione jest na doświadczenie winy. Co więcej, nawet jeśli 
przyjmiemy, że sama wina nie jest czymś pierwotnym, to 
zawsze pozostaje ona czymś zasadniczym, istotnym dla 
bycia człowiekiem.

Hartmann starał się to pokazać w zakończeniu swoje
go wielkiego dzieła Ethik7. Na ostatnich stronach tej pracy 
sformułował antynomie wolności religijnej i etycznej. Zda
niem niemieckiego myśliciela religijna relacja człowiek- 
Bóg znajduje zwieńczenie w wybawieniu od grzechu. 
Grzech jest tą samą moralną winą, o której mówi także ety
ka, ale nie jako o moralnej winie, czyli o winie wobec wła
snego sumienia czy wartości, lecz o czymś, co dokonuje się 
wobec Boga. Otóż do istoty moralnej winy przynależy to, 
że jest ona ciężarem, brzemieniem (Last), który człowiek 
musi wziąć na siebie i go nosić. W przypadku grzechu do
chodzi jeszcze jeden moment, mianowicie to, że ów ciężar 
czyni człowieka złym i niezdolnym do czynienia dobra. 
Tutaj jest miejsce na działanie Boga w człowieku, na zba
wienie, wybawienie, uwolnienie od zła (Erlösung). Zba
wienie rozumiane jest jako odpuszczenie grzechu, zdjęcie 
ciężaru, uwolnienie, oczyszczenie.

7 N. Hartmann, Ethik, Walter de Gruyter & Co, Berlin 1962 [dalej 
cyt. jako: E], s. 817-821.

Otóż zdaniem Hartmanna etyka nie zna takiego poję
cia grzechu, nie ma w niej miejsca dla niego. W przypadku 
winy moralnej nie ma niczego, co można by oddzielić od 
samego winnego, wina się utrzymuje. Przetrwa osobę, po
dobnie jak przetrwa zasługi. „Zło (Böse) - piszę niemiecki 
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filozof - jest aksjologiczną jakością własnego postępowa
nia, a tej nie można już zmienić ani przez zmianę przeko
nań i „poprawę" winnego, ani przez faktyczne wybaczenie 
innego" (E, s. 818). Oczywiście wybaczenie, które uzyskuje 
winny od innego, może wyjąć jakiś szczególny kolec winy 
i tym samym przywrócić zewnętrzny spokój, nie może 
jednak „zdjąć samej moralnej winy" (E, s. 818). Rodzi się 
pytanie: dlaczego w akcie wybaczania nie można uwol
nić sprawcy od tego, co zrobił? Dlaczego można poprzez 
dobre postępowanie przekreślić, znieść zło, lecz nie moż
na unicestwić winy jako takiej? Otóż wydaje się, że chodzi 
tu o wolność i jej moralną wartość. Zdaniem Hartmanna 
zniesienie winy oznaczałoby naruszenie wolności, a wraz 
z nią samej osoby z jej podstawowymi moralnymi możli
wościami. Jak to sformułował Ricoeur: „Oderwanie winy 
od egzystencji oznaczałoby, jak się zdaje, doszczętne jej 
zniszczenie" (Phz, s. 613). Innymi słowy, problem winy po
zostaje ściśle związany z kwestią tożsamości, z tym, kim je
steśmy jako działające i podlegające działaniu podmioty; to 
bowiem, co uczyniliśmy, jest nierozłącznie związane z tym, 
kim jesteśmy. W tym sensie właśnie oderwanie winy od eg
zystencji oznaczałoby zniszczenie egzystengi. Nie można 
oddzielić czynu od podmiotu działającego. W konsekwen
cji tak rozumiana wina w swej istocie byłaby czymś niewy
baczalnym z zasady, nie tylko faktycznie, czyli odnośnie do 
czynów, które traktujemy jako niemożliwe do wybaczenia. 
Wybaczanie stałoby się czymś niemożliwym.

Wybaczanie tego, co niewybaczalne

Na przeciwnym biegunie sytuuje się stanowisko mówią
ce, że istnieje wybaczanie. Można tu powtórzyć za Ricoeu- 
rem, że wybaczanie istnieje właśnie tak, jak istnieje radość, 
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mądrość, szaleństwo czy miłość. Właśnie miłość i Hymn 
o miłości św. Pawła, gdy mowa o wybaczaniu, stanowią do
bry punkt odniesienia. Miłość - głosi w swoim hymnie św. 
Paweł - wszystko wybacza. Zatem jeśli wybacza wszystko, 
to owo „wszystko" musi obejmować także niewybaczalne. 
Innymi słowy, gdyby miłość nie wybaczała tego, co nie
wybaczalne, sama nie byłaby miłością, nie istniałaby. Czy 
jednak rzeczywiście można wszystko wybaczyć? Czy rację 
ma Derrida, kiedy twierdzi: „Nie można czy nie wolno wy
baczać, nie ma wybaczania, a jeśli jest, to tylko tam, gdzie 
jest niewybaczalne"? (Sp, s. 2). Inaczej jeszcze całą rzecz uj
mując, można powiedzieć, że jeśli istnieje wybaczanie, to 
zwraca się ono właśnie w stronę tego, co niewybaczalne, 
w przeciwnym razie nie jest w ogóle wybaczaniem.

Rodzi się pytanie: dlaczego warunkiem istnienia wy
baczania ma być to, co niewybaczalne? Dlaczego łączy się 
je z „graniczną sytuacją", która ma być jednocześnie wa
runkiem możliwości istnienia samego wybaczania? Aby 
odpowiedzieć na powyższe pytania, trzeba przyjrzeć się 
trudnościom, które współcześnie wiążą się z samym wyba
czaniem. Zwrócił na to uwagę Derrida. Przede wszystkim 
we współczesnych debatach, szczególnie politycznych, 
miesza się często wybaczanie z zagadnieniami z nim sąsia
dującymi. Łączy się, niekiedy całkiem świadomie, wyba
czanie z amnestią, uniewinnieniem, przedawnieniem itd., 
a więc z takimi pojęciami, których znaczenia wywodzą 
się z prawa karnego, wobec którego wybaczanie z zasady 
winno pozostać czymś nieredukowalnym i heteronomicz- 
nym. Następnie pojęcie wybaczania, którego źródła sięga
ją wspomnianej wcześniej tradygi Abrahama, obejmującej 
judaizm, islam i chrześcijaństwo, podlega obecnie swego 
rodzaju teatralizacji. Teatralizaga ta (un certain théâtre du 
pardon), zauważa Derrida, dokonuje się na skalę światową. 
„We wszystkich scenach - piszę francuski filozof - skruchy, 
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wyznania, wybaczania czy usprawiedliwiania, których 
przybywa coraz więcej na scenie politycznej od czasu ostat
niej wojny, a coraz to szybciej w ostatnich latach, dostrze
gamy nie tylko jednostki, lecz także całe wspólnoty, kor
porale, reprezentantów hierarchii kościelnych, władców 
i szefów państw, którzy proszą «o wybaczenie»" (Sp, s. 1). 
Co ciekawe, akt skruchy dokonuje się wprawdzie w języ
ku tradycji Abrahama, ale w wielu przypadkach nie jest to, 
jak w Korei i Japonii, język religii dominującej w danym 
społeczeństwie, a to powoduje, że ów akt staje się „uniwer
salnym idiomem" prawa, polityki, ekonomii i dyplomacji. 
Tak ustrukturowana przestrzeń teatralna tworzy wielką 
scenę, na której rozgrywa się dramat skruchy i wybacza
nia. Oczywiście, niekiedy wspomniana teatralność trafia 
na dobry moment i dochodzi do rzeczywistego aktu wyba
czania. Częściej jednak pozór (simulacre), automatyczny ry
tuał, hipokryzja, zimna rachuba stanowią część ceremonii 
czy wręcz pasożytują na tym ceremoniale.

Można zapytać: dlaczego ten język i właściwy mu spo
sób postępowania zawierający składowe pewnej tradycji, 
a więc, oprócz tradycji Abrahama, także wątki humani
zmu filozoficznego, narzuca się dzisiaj kulturom, które nie 
wywodzą się ani z Europy, ani z szeroko rozumianej tra
dycji biblijnej? Zdaniem Derridy w niemalże wszystkich 
przypadkach dąży się do stworzenia pojednania (narodo
wego lub międzynarodowego) korzystnego dla normali
zacji. Krótko mówiąc, język przebaczenia będący na służ
bie określonych celów i jak zawsze w obszarze polityki jest 
wszystkim tylko nie czymś czystym i bezinteresownym. 
Stąd twierdzenie Derridy mówiące:

[·..] za każdym razem, gdy wybaczanie podporządkowane 
jest jakiemuś celowi, niech będzie szlachetny i duchowy (wy
bawienie czy odkupienie, pojednanie, zbawienie), za każdym 
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razem, kiedy zmierza do ustanowienia normalności (społecz
nej, narodowej, politycznej, psychologicznej) poprzez pra
cę żałoby, przez jakąś terapię bądź ekologię pamięci, wtedy 
„wybaczanie" nie jest czyste, jak i jego rozumienie. Wybacza
nie nie jest, nie powinno być ani normalne, ani normatywne, 
ani normalizujące. Powinno pozostać czymś wyjątkowym 
i nadzwyczajnym, odpornym na to, co niemożliwe: jak gdyby 
przerywało zwyczajny bieg historycznej czasowości (Sp, s. 2).

Oprócz zakwestionowania celowości aktu przebacza
nia, o której właśnie była mowa, Dcrrida zdaje się także 
nie dowierzać, jeśli można tak powiedzieć, zwyczajowym, 
rozpowszechnionym, a dla niektórych oczywistym wa
runkom, w których dokonuje się ów akt. Chodzi o to, że 
akt wybaczania jest aktem wymiany, która dokonuje się 
między tym, kto wybacza, a tym, któremu zostaje coś wy
baczone. Uważa się, że aby można było komuś wybaczyć, 
niezbędne jest, by wcześniej uznał on swoją winę, dokonał 
aktu skruchy oraz poprosił o wybaczenie8. Derrida kwe
stionuje tę - jak ją określa - warunkową logikę wymiany 
i założenie, zgodnie z którym możemy uwzględnić wyba
czenie, ale tylko pod warunkiem, że ktoś o nie poprosi, 
wyrażając akt skruchy, o czym ma świadczyć jednocześnie 
świadomość winy, zmiana samego winnego i jego dążenie 
do tego, by zrobić wszystko, aby uniknąć powrotu zła. Zda
niem Derridy jest tu obecna transakcja ekonomiczna, która 
zarazem potwierdza i przeciwstawia się tradycji wybacza
nia wywodzącej się od Abrahama. Ujawnia się tu więc na
pięcie między: z jednej strony wezwaniem do bezwarun
kowego, będącego aktem łaski, a zatem nieekonomicznego 

s Tak uważał między innymi V. Jankélévitch, autor, który poświę
cił wiele uwagi problematyce wybaczania rozpatrywanej w kontek
ście doświadczenia Holokaustu, zob. tenże, Le pardon, Editions 
Aubier-Montaigne, Paris 1967.
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wybaczania, który odnosi się do winnego jako winnego, 
nawet jeśli nie dokonuje on aktu skruchy i nie prosi o wy
baczenie, a z drugiej strony wezwaniem do wybaczania 
warunkowego, proporcjonalnego do uznania winy, skru
chy i zmiany winnego, który prosi o wybaczenie. „Wy
obraźmy więc sobie - piszę Derrida - że wybaczam pod 
warunkiem, że winny dokonuje aktu skruchy, poprawia 
się, prosi o wybaczenie i zmienia się poprzez nowe zaan
gażowanie się, a więc nie jest już tym samym, który dopu
ścił się winy. Czy w tym przypadku można jeszcze mówić 
o wybaczaniu? Byłoby to zbyt łatwe [...] wybaczałoby się 
komuś innemu niż sam winny" (Sp, s. 3).

Czym zatem byłoby w tak przedstawionym kontekście 
samo wybaczanie? Przede wszystkim trzeba wyraźnie po
wiedzieć, że istnieje coś, co jest niewybaczalne. Paradoksal
nie jednak czy niewybaczalne nie jest właśnie jedyną rze
czą która pozostaje do wybaczenia? Jedyną rzeczą która 
domaga się, przywołuje wybaczanie? Innymi słowy, jeśli 
istnieje coś do wybaczenia, to jest to zbrodnia, śmiertelny 
grzech, zło niewybaczalne. Stąd twórcza aporia. Derrida tak 
ją formułuje: „Wybaczanie wybacza tylko to, co niewyba
czalne (Le pardon pardonne seulement l'impardonnable)" (Sp, 
s. 2). Można, powinno się wybaczać, ale wybaczanie istnieje 
tylko tam, gdzie jest to, co niewybaczalne. Aby istniało wy
baczanie, potrzeba czegoś przeciwnego wybaczaniu, pozo
stają więc tak wina, jak i winny oraz samo zło. Zatem wyba
czanie jawi się jako pewna nie-możliwość (l'im-possible).

Wybaczanie wpisuje się w szerszy kontekst myślenia 
charakterystycznego dla Derridy. Mieści się tu także jego 
koncepcja etyki rozumianej jako etyka nie-możliwego9. 

’ F. Raffoui przedstawił Derridiański sposób rozumienia etyki jako 
etyki nie-możliwego, zob. tenże, Derrida et t'éthiquede l'im-possible, 
„Revue de Métaphysique et de Morale" 2007, nr 1 (Derrida), Janvier- 
-Mars, s. 73-88.
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Zdaniem Derridy etyka - jeśli istnieje - powinna być zwią
zana z doświadczeniem i przekroczeniem aporii, a więc 
pewnej niemożności. Jak jednak rozumieć to stwierdzenie? 
Doświadczenie aporii nie oznacza tu niemocy działania, 
lecz odnosi się do powrotu do warunków możliwości sa
mej etyki. Z kolei powrót do warunków możliwości samej 
etyki jest dotarciem do jej granic, które pełnią rolę konsty
tutywną, pokazując ograniczenia i niemoc, ale i otwierając 
nowe możliwości. Aporia w tak rozumianej etyce nie jest 
synonimem zamknięcia, lecz otwarcia, ponieważ ujawnia 
granicę, dzięki której daje o sobie znać coś pozytywnego, 
nowa możliwość wydobyta z tego, co niemożliwe. Tak ro
zumiana etyka otwiera się na to, co inne w radykalnym 
tego słowa znaczeniu, na to, co niemożliwe do skalkulo
wania, nieskończenie inne. Ważną rolę w tym kontekście 
odgrywa także pojęcie wydarzenia (l'événement). To, co 
niemożliwe, wydarza się poza antycypowanymi, znany
mi i przewidywalnymi warunkami możliwości. Wartość 
tego, co niemożliwe i nieprzewidywalne, niepodległe tym 
samym ani prawu, ani normom złączona zostaje z czymś, 
co jest wyjątkowe, pojedyncze i niepodlegające kalkulacji. 
To prawdziwe wydarzenie, które ma miejsce zawsze tu 
i teraz.

Rzecz jasna powyższe uwagi stosują się także do wyba
czania. Czy w tej perspektywie wybaczanie, jeśli istnieje, 
winno się dokonywać wobec tego, co niewybaczalne, i być 
bezwarunkowe? Tak rozumiane wybaczanie zdaje się jedy
ną i niezwykle rzadką rzeczą, wydarzeniem, które zadzi
wia i niejako zawiesza zwykły bieg spraw historycznych, 
społecznych, politycznych i prawnych. Nawet, a może 
właśnie tam, gdzie próbuje się uzasadniać wybaczanie - 
jak to Derrida określa - „imperatywem ekologicznym 
zdrowia publicznego, społecznego, narodowego czy inne
go jeszcze, to nie ma ono nic wspólnego z wybaczaniem 
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jako takim. Wybaczanie bowiem - powtórzmy raz jeszcze 
- nie powinno wywodzić się z jakiejkolwiek terapii zdro
wia czy pojednania. „Pomimo wszelkich pomyłek - pi
szę francuski filozof - które sprowadzają wybaczenie do 
amnestii czy amnezji, do uniewinnienia czy do przedaw
nienia, do pracy żałoby czy jakiejkolwiek politycznej tera
pii pojednania, słowem do jakiejś historycznej ekologii, to 
nie powinno się nigdy zapominać, że wszystko to odnosi 
się do pewnej idei wybaczania czystego i bezwarunkowe
go, bez której dyskurs ten nie miałby żadnego sensu" (Sp, 
s. 6). Innymi słowy, czyste i bezwarunkowe wybaczanie 
ujawnia „twórczy" paradoks, ponieważ, aby posiadać wła
sny sens, nie powinno mieć jakiegokolwiek innego sensu, 
a więc nie powinno kierować się żadną celowością, a na
wet żadną racjonalnością. Wybaczanie zatem - jak to okre
śla Derrida - winno być „szaleństwem niemożliwego". 
Paradoksalnie owo szaleństwo niemożliwego zabezpiecza 
samo wybaczanie przed niebezpieczeństwami bycia zasy
milowanym przez różnego rodzaju formy działań, które 
usiłują się do niego upodabniać. W wybaczaniu, w do
świadczeniu wybaczania lub w jego odmowie istnieje coś 
absolutnego, niedostępnego dla prawa, polityki, nawet dla 
samej moralności. W tym sensie w złu radykalnym, po
dobnie jak i w akcie wybaczania tego, co niewybaczalne, 
istnieje coś, czego obszar prawa, polityki i moralności, jeśli 
przez to ostatnie rozumieć reguły postępowania, nie może 
przyswoić.





Czy można mówić
O POSTĘPIE W MORALNOŚCI?

Wstęp

Postawiony w tytule tego eseju problem jest bardzo złożo
ny i należy sobie z tego faktu w pełni zdawać sprawę. Na 
dodatek nabiera on szczególnego znaczenia w chwili, kie
dy się nim zajmujemy, to znaczy na początku XXI wieku, 
a więc w momencie, gdy zachowujemy w pamięci jako cią
gle świeże burzliwe i złożone wydarzenia XX wieku, które 
pozbawiły wielu ludzi naiwnej wiary we wcześniejsze ide
ały i rozbiły żywione przekonania. Mimo to korzeni takie
go sposobu stawiania zagadnień trzeba, jak sądzę, szukać 
w XIX wieku lub wcześniej, w czasie, kiedy nauczyliśmy 
się patrzeć na świat przez pryzmat historycznej zmiany, 
z perspektywy ewolugi. Przede wszystkim musimy pod
kreślić, że samo pytanie jest nie tylko wieloznaczne, lecz 
równocześnie naznaczone paradoksem. Z jednej strony 
z łatwością można bowiem wskazać wiele osób, które po
dzielają takie przekonanie i głęboko wierzą, że rzeczy tego 
świata wolno i stopniowo idą ku lepszemu, ale z drugiej 
strony równie wielu ludzi jest przeciwnego zdania. W tej 
sytuacji zasadne wydaje się ponowne rozpatrzenie całej 
kwestii. W poniższym eseju proponuję rozważyć posta
wione w tytule zagadnienie, odwołując się do poglądów 
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niektórych współczesnych autorów zajmujących się kwe
stiami moralności. Na wstępie jednak chcę raz jeszcze po
wtórzyć, że współczesne poglądy różnią się zdecydowanie 
od tez wysuwanych przez autorów piszących na przykład 
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, którzy wierzyli 
w postęp w dziedzinie moralności. Mamy bowiem za sobą 
zarówno doświadczenia II wojny światowej i towarzyszą
ce jej okropności oraz jeszcze żywą pamięć dwóch totalita- 
ryzmów, ale także niespotykane wcześniej zmiany w życiu 
ludzi spowodowane przede wszystkim przez szybki roz
wój wielu dyscyplin naukowych, techniki oraz łączących 
się z tym zjawisk społecznych o ogromnym zasięgu.

Czym jest postęp?

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu, że po
jęcie postępu jest tworem czasów nowożytnych. Jako takie 
łączy się ono bezpośrednio z naszym sposobem doświad
czania i rozumienia czasu historycznego. Kiedy mówimy 
o postępie, to każdy z nas intuicyjnie wie, co to oznacza. 
Spośród wielu możliwych określeń odwołajmy się do tego 
znaczenia słowa „postęp", które wskazuje na stopniową 
zmianę na lepsze. Przy takim ostrożnym sformułowaniu 
pojęcie to można stosować do wielu dziedzin. Nie kłóci 
się ono z naszym doświadczeniem. Współcześnie w ota
czającej nas rzeczywistości z łatwością dostrzegamy ciągłe 
zmiany. Bez zbytniej przesady można więc rzec, że zmiana 
i wszystko to, co ona ze sobą niesie, jest integralną częścią 
świadomości współczesnego człowieka. Charakterystycz
ne jest też to, że o pojęciu postępu mówić można na wie
le sposobów. Tym jednak, co rzuca się najbardziej w oczy, 
kiedy odwołujmy się do szeroko rozumianego doświad
czenia, jest ta odmiana postępu, którą określa się mianem 
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postępu cywilizacyjnego. Nie ma w tym nic dziwnego. Na 
każdym kroku bowiem zauważamy postęp w dziedzinie 
techniki i technologii. Przemieszczamy się coraz szybciej 
z miejsca na miejsce, w tym celu zaś używamy coraz to 
szybszych i bardziej złożonych środków, poczynając od 
samochodów, a kończąc na samolotach. Dzięki nowocze
snym środkom przekazywania informacji o wymiarze pla
netarnym jesteśmy w stanie w ciągu kilku zaledwie minut 
przenieść się na drugi koniec świata i uczestniczyć za spra
wą telewizji, radia lub Intemetu w rozgrywających się tam 
wydarzeniach. Bez wątpienia nasze życie, a przynajmniej 
życie ludzi żyjących w obrębie rozwiniętych społeczności 
zachodniej cywilizacji, jest łatwiejsze, dłuższe i przyjem
niejsze w znacznej mierze dzięki korzyściom, jakie ze sobą 
niesie postęp cywilizacyjno-techniczny. Można by nawet 
rzec, że technika zaczyna już tak głęboko ingerować w na
sze życie, że stała się nieodłącznym jego elementem.

Ingerencja ta dotyka wielu sfer naszego codziennego 
życia. Wśród licznych współczesnych przemian podkre
śla się rolę, jaką technika odgrywa w medycynie. To wła
śnie różnego rodzaju technologiczne innowacje pozwala
ją o wiele lat przedłużyć ludzkie życie, a choroby, które 
jeszcze wczoraj uchodziły za nieuleczalne, powoli zostają 
opanowywane. Fakt ten stwarza nadzieję, że w przyszłości 
dzięki postępowi naukowo-technicznemu najpoważniej
sze, trapiące ludzkość choroby zostaną, jeśli nie w całości 
wyeliminowane, to przynajmniej znacząco powstrzymane. 
Z szeroko rozumianym postępem wiąże się także popra
wa warunków życia wielu ludzi. Wzrost zamożności na 
bardzo wielką skalę przyczynia się do poprawy kondycji 
coraz większej liczby ludzi. Nie odbywa się to wprawdzie 
bez kryzysów i załamań, niemniej jednak ogólny bilans jest 
raczej pozytywny. W wielu miejscach świata, w szczegól
ności w krajach wysoko uprzemysłowionych, w których 
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przez wiele lat nie było wojen ani kataklizmów, stopień za
możności wzrósł i to wielokrotnie. W Europie Zachodniej 
i Ameryce Północnej ogromna rzesza ludzi żyje w warun
kach lepszych niż żyli ich dziadkowie, a nawet rodzice.

Postęp a moralność

Postęp jednak w wymienionych powyżej dziedzinach, 
choć widoczny, ujawnia także swoje skutki uboczne, które 
budzą niepokój. Z przemianami cywilizacyjnymi łączą się 
zagrożenia, na które zwracają uwagę liczni współcześni 
myśliciele. Trzy z nich w szczególnie interesujący sposób 
opisał i przeanalizował Charles Taylor. Kanadyjski filozof 
zwraca przede wszystkim uwagę na takie zjawiska, jak: 
utrata sensu albo zanik horyzontów moralnych, na wyru
gowanie celów przez panoszenie się rozumu instrumen
talnego oraz na niebezpieczeństwo utraty wolności. Warto 
bliżej przyjrzeć się jego argumentacji, w swoim podejściu 
łączy on bowiem zmysł historyczny z szeroko rozumianą 
wrażliwością na zagadnienia moralne. W tym sensie jego 
poglądy stanowić mogą ciekawy punkt odniesienia dla 
rozważanej przez nas problematyki; pośrednio stanowią 
one odpowiedź na ważne pytanie o wzajemną relację mię
dzy postępem cywilizacyjnym a ewolucją poglądów mo
ralnych. W interesujących książkach Źródła podmiotowości, 
Etyka autentyczności oraz licznych artykułach10 kanadyjski 
filozof zauważa, że przemiany określające kształt nowo
czesności nie tylko są przedmiotem dumy, lecz stają się 
także przedmiotem niepokoju.

10 C. Taylor niejednokrotnie porusza te zagadnienia, zob. tenże, 
Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kra
kow, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 1996; tenże, Philosophi- 
cal Papers-1-2, Cambridge University Press, London, New York 1985.
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Widzi on wiele budzących niepokój zjawisk, ale tym, co 
go naprawdę porusza, jest indywidualizm. W owym poję
ciu dostrzega dwuznaczność. Z jednej strony indywidu
alizm jest czymś, co wielu ludzi uznaje za ogromne osią
gnięcie współczesnej cywilizacji. Jest to bowiem pogląd 
mówiący, że ludzie mają prawo wybierać własny sposób 
życia i decydować o swoich przekonaniach, kształtować 
życie na tyle sposobów, na ile pozwalają im własne moż
liwości. Wszystko to jest chronione przez prawa. Z dru
giej strony taki postęp wolności, postęp właściwy czasom 
nowożytnym i współczesnym, kwestionuje lub przynaj
mniej znacznie podważa istniejące dotychczas hierarchie 
wartości. Hierarchie te, choć nas dotychczas w pewnym 
stopniu ograniczały, to jednak pełniły także ważną rolę. 
Nadawały one bowiem sens światu i wydarzeniom ży
cia społecznego. Słowem, znaczenie obrzędów i norm nie 
ograniczało się do funkcji czysto instrumentalnej. W wy
niku dyskredytacji tych norm nastąpiło coś, co określa się 
mianem „odczarowania" świata. Zjawisko to było opisy
wane i analizowane przez socjologów i filozofów. Rodzi 
się pytanie: jakie to ma konsekwencje dla ludzkiego życia? 
Przede wszystkim można sądzić, że ludzie utracili poczu
cie celu, zaś utrata celu łączy się z utratą czy raczej z za
wężeniem horyzontów. Krótko mówiąc, ludziom brakuje 
szerszej, pełniejszej wizji rzeczywistości, gdyż skupili się 
na swoim indywidualnym życiu. W konsekwencji nega
tywną stroną indywidualizmu jest skoncentrowanie się na 
sobie, co powoduje zawężenie i spłaszczenie naszego ży
cia. Ma to związek z egotyzmem czy też, jak to niektórzy 
określają, narcyzmem właściwym naszym czasom.

Wspomniane przed momentem „odczarowanie" świa
ta łączy się także z tym, co określa się mianem prymatu 
rozumu instrumentalnego. Na czym on polega? Najpro
ściej rzecz ujmując, jest to rodzaj racjonalności, którą się 
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posługujemy; dzięki niej za pomocą najbardziej ekono
micznych środków osiągamy zamierzone cele. Zatem 
maksymalna efektywność jest kryterium takiego rozu
mowania. Nietrudno dostrzec, że prymat rozumu instru
mentalnego oprócz sfery ekonomicznej łączy się także ze 
znaczeniem, jakie uzyskuje technika. Ponosimy tego kon
sekwencje w naszym życiu. Zaczynamy bowiem żywić 
przekonanie, że rozwiązywanie problemów życiowych, 
społecznych, politycznych, a także etyczno-moralnych 
związane jest z rozszerzeniem i doskonaleniem możliwości 
technologicznych. Jest to zatem sposób rozumowania, któ
ry mówi, że postęp techniczny może nas wyzwolić z wielu 
udręk i kłopotów życiowych. Takie rozumowanie stwarza 
jednak niebezpieczną iluzję, że zasięg i skuteczność postę
pu są nieograniczone. Dlatego też trzeba sobie zdać w peł
ni sprawę z faktu, że dominująca we współczesnym świe
cie pozycja techniki często doprowadza do spłaszczenia 
i zawężenia horyzontów naszego życia. Wynika to z tego, 
że struktury społeczeństwa przemysłowo-technicznego 
ograniczają nasze wybory, a nawet w pewnym sensie wy
muszają na nas uznanie racji instrumentalnych, które to 
z moralnego punktu widzenia mogą być dwuznaczne, by 
nie powiedzieć szkodliwe.

Warto jednak zauważyć, że są ludzie, którzy patrzą 
w zupełnie odmienny sposób na ewolucję cywilizacji tech
nicznej. Nie podkreślają oni jej zalet i dobrodziejstw, nie 
widzą w jej szybkich zmianach postępu, lecz przeciwnie 
- są przekonani, że jest to proces ciągłego upadku. Na 
przykład zwolennicy bliskich więzi człowieka z natu
rą zauważają, że utraciliśmy kontakt z przyrodą i jej ryt
mami, kontakt, który dla naszych przodków był jeszcze 
czymś normalnym. Jak podkreśla Taylor, ta skarga na 
„odczarowanie" świata była wypowiadana wielokrotnie 
od czasu romantyzmu z bolesną świadomością faktu, że 
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nowoczesna racjonalność oderwała istoty ludzkie w tro
jaki sposób: od własnego wnętrza, od innych ludzi oraz 
od świata przyrody. Przyjmując taki punkt odniesienia, 
wielu ludzi reaguje alergicznie na widok radosnych i bez
krytycznych entuzjastów techniki, którym się wydaje, że 
wszelkie bolączki człowieka da się rozwiązać w wyniku 
postępu technologicznego, każdego zaś, kto nie podziela 
takiej postępowej wizji, z pogardą i nieskrywanym poczu
ciem wyższości określają jako głupca.

Współcześni krytycy zwracają uwagę na fakt, że nie
kontrolowana racjonalność instrumentalna prowadzi do 
wypaczeń: utwierdza coś, co zwykło się nazywać atomi- 
zmem, wzmaga niewrażliwość na przyrodę. Taylor sądzi, 
że wizji społeczeństwa technicznego nie da się do końca 
utrzymać. Jest tak, ponieważ wizja ta upraszcza zbytnio 
i pomija zasadnicze kwestie. Wprawdzie, by tak rzec, filo
zofie atomistyczne i instrumentalne mają w naszym świe
cie przewagę, niemniej jednak wielu się im przeciwstawia. 
Dotyczy to szczególnie spadkobierców i zwolenników 
romantyzmu, do których, jak się zdaje, przynależy sam 
Taylor. Przeciwstawiają się oni technicy stycznej, jednowy
miarowej wizji świata oraz człowieka i czynią to w imię 
głębokich racji moralnych.

Charakterystyczne jest to, że z racjonalnością instru
mentalną związana jest swoista wizja człowieka. Bywa 
ona określana jako wizja oderwanego podmiotu. Na czym 
ona polega? Przede wszystkim dostarcza ona idealne
go obrazu ludzkiego myślenia, które uwolniło się od za
korzenienia w naszej cielesności, od dialogicznego poło
żenia, uczuć i emocji oraz dostarczanych przez rozmaite 
tradycje form życia. W tym sensie racjonalność ta jest „czy
sta". Jako jednego z najsławniejszych rzeczników, jeśli nie 
ojca, takiej wizji myślenia zwykło się wskazywać Kartezju
sza. Bezsprzecznie taki typ myślenia stanowi osiągnięcie, 
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kiedy stosuje się go dla uzyskania pewnych celów. Jest to 
coś, na co niekiedy potrafimy się zdobyć, nawet jeśli nasza 
myśl z istoty jest ucieleśniona, dialogiczna, nasycona emo
cjami i ujawnia założenia naszej kultury. Dla Kartezjusza 
i jego zwolenników jednak jesteśmy oderwanym od ciała 
i historii umysłem zdolnym do wykonywania skompliko
wanych operacji. Propagowanie w naszej kulturze takie
go modelu oderwanej racjonalności powoduje, że znaczna 
liczba ludzi błędnie uważa, że ludzki umysł, a nawet i cały 
człowiek, działa podobnie jak skomplikowana maszyna. 
W konsekwencji ów uproszczony obraz człowieka łączy 
się z instrumentalnym pojmowaniem świata.

Jak wobec tego przeciwstawiać się takiej wizji? Jak ni
welować lub zapobiegać jej negatywnym konsekwencjom? 
Z pewnością przejawem naiwności byłoby całkowite jej od
rzucenie. Wiele rzeczy bowiem wskazuje na to, że racjo
nalność instrumentalna i wszystko to, co się z nią bezpo
średnio lub pośrednio łączy, jest integralną częścią świata, 
w którym przyszło nam żyć. Biorąc jednak pod uwagę mo
ralny punkt widzenia, można postępować w inny sposób. 
Rzecz ciekawa, że proponowany przez kanadyjskiego filo
zofa sposób polega na ujawnieniu bogactwa moralnego za
plecza, które umożliwiło nowożytną karierę racjonalności 
instrumentalnej. Najprościej mówiąc, Taylor wyznaje po
gląd, że odziedziczyliśmy racjonalność instrumentalną z jej 
bogatym zapleczem moralnym. Zatem nie jest ona wyłącz
nie przerostem jakiegoś dążenia do panowania, do techno
logicznej kontroli. Kanadyjski filozof sądzi, że trzeba po
wrócić do źródeł. Stawia to jednak przed nami specyficzne 
wymagania praktycznego myślenia. Przede wszystkim 
wychodząc od warunków ludzkiego życia, wywierających 
wpływ na osiągnięcie jakiegoś ideału, musimy próbować 
określić, na czym polegać będzie jego skuteczna realizaq’a. 
Gdy przywołamy konkretny przykład z dziedziny opieki 
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medycznej, możemy sobie wyobrazić, jak takie myślenie 
wygląda. Uwzględniając warunki ludzkiego życia, do
strzegamy, że ideał oderwanej racjonalności trzeba trak
tować właśnie jako ideał, nie zaś jako rzeczywisty opis 
ludzkiej kondycji. Jesteśmy bowiem istotami cielesnymi, 
aksjologicznymi, dialogicznymi, doświadczamy czasu jako 
opowieści, która łączy przeszłość, skąd przychodzimy, 
z naszymi przyszłymi projektami. Dlatego też niekontro
lowany przerost racjonalności instrumentalnej, o którym 
świadczą niektóre praktyki medyczne, nieuwzględniające 
faktu, że człowiek jest osobą, trzeba krytykować i zwalczać 
w imię moralnego zaplecza. Wszak to pewne ideały moral
ne, na przykład życzliwość, chęć pomocy czy współczucie, 
stanowią istotne uzasadnienie dla konkretnych zastosowań 
racjonalności instrumentalnej. Rzecz jasna postęp techno
logiczny jest ważny, musimy sobie jednak zdać sprawę, że 
jest on z natury rzeczy ograniczony, umieszczony w kon
kretnym kontekście wyznaczonym przez ideały moralne. 
W naszym konkretnym przykładzie oznacza to, że po
stęp technologiczny w medycynie winien być postrzegany 
w kontekście etyki opieki i pomocy. W takim usytuowaniu 
ludzka podmiotowość nie jest już kojarzona z oderwanym, 
bezcielesnym duchem, zamieszkującym uprzedmiotowio
ną maszynę, lecz z żywym i odczuwającym człowiekiem. 
Byłaby to zatem sytuacja, w której technika pozostawałaby 
na służbie moralności.

Jeśli ideał moralny ożywiał i nadal powinien ożywiać 
rozwój racjonalności instrumentalnej, czy techniki w ogó
le, to jak wygląda sprawa z samym rozwojem moralnym, 
czy on jest faktem? Zauważmy przede wszystkim, że 
w podejściu Taylora uwidacznia się przekonanie, że hory
zonty, w których żyjemy, muszą zawierać wyraźne moral
ne rozróżnienia tego, co dobre, lepsze, gorsze. Krótko mó
wiąc, życie w takich horyzontach jest cechą konstytutywną 
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człowieka, zaś wyjście poza owe granice prowadzić może 
nawet do uszkodzenia ludzkiej osobowości. Jesteśmy za
wsze sobą, kiedy poruszamy się w przestrzeni pytań o to, 
jak dobrze żyć, gdy szukamy i odnajdujemy orientację ku 
dobru. Nasze doświadczenie jednak nie jest całkowicie in
dywidualne. Dzielimy je bowiem z innymi ludźmi, prze
kazujemy je w języku, komunikujemy innym. Zatem nasze 
doświadczenia, dylematy moralne, przed którymi stoimy, 
zostają odniesione do określonej wspólnoty (kultury, języ
ka, ustroju politycznego, historycznej społeczności), w któ
rej owe moralne kwestie występują. Ma to istotne znacze
nie, ponieważ język, historyczność i tradycja wskazują na 
fakt, że nie tyle jesteśmy, ile ciągle stajemy się i zmieniamy. 
Od dzieciństwa przez młodość powoli dojrzewamy do by
cia autonomicznymi podmiotami moralnymi, które posia
dają własne miejsce względem dobra. Lecz i wówczas je
steśmy bez ustanku poddawani próbie za sprawą nowych 
wydarzeń w naszym życiu. Widzimy, że moralność wplą
tana jest w rozumienie naszego życia jako rozwijającej się 
historii. Wynika z tego ważny wniosek - naszego rozwo
ju moralnego nie da się przedstawić pod postacią ciągle 
biegnącej ku górze linii. Czy można jeszcze w ogóle mó
wić o takim moralnym postępie po doświadczeniach XX 
wieku, jakimi były: Holokaust, gułagi czy wojna na Bał
kanach? Trzeba stwierdzić, że rozwój ten wiąże się raczej 
z innego rodzaju przedstawieniem. Z jednej strony jest to 
historia, na którą składa się wiele pozapodmiotowych ele
mentów, takich jak: inni ludzie, język, kultura, ustrój poli
tyczny czy historyczna wspólnota. Z drugiej strony histo
ria ta ma czasowy i dynamiczny charakter. Oznacza to, że 
wiąże się ona w sposób istotny z dojrzewaniem, regresa
mi, konfliktami, ich przezwyciężeniem, ale i z porażkami.

W konsekwencji można powiedzieć, że postęp moral
ny, o ile w ogóle istnieje, dokonuje się zawsze w sposób 
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względny i zależny jest od wielu różnych czynników, po
śród których kluczowa rola przypada ludzkiej wolności. 
Charakterystyczne jest to, że wolność ta jest ciągle nara
żona na wtargnięcie różnych postaci zła, przed którymi 
do końca nie mogą nas uchronić ani najlepiej rozwinięte 
instytucje społeczne, ani dobre prawa, ani wszechstronna 
edukacja, ani też nawet najbardziej doskonałe osiągnię
cia rozumu ludzkiego. Wypada jednak żywić nadzieję, że 
oprócz tej, by posłużyć się określeniem Kanta, radykalnej 
skłonności istnieje w człowieku równie silne pragnienie 
dobra, pozwalające mu wejść na trudną i wymagającą wy
siłku drogę moralnego doskonalenia się.

Wśród wielu współczesnych myślicieli poruszających 
zagadnienia moralne ważne miejsce zajmuje Zygmunt 
Bauman. W swoich książkach i artykułach autor Etyki po- 
nowoczesnej w sposób wnikliwy, a często kontrowersyj
ny, podejmuje problematykę rozmaitych związków, jakie 
zachodzą między procesami obserwowanymi we współ
czesnych, wysokorozwiniętych, postindustrialnych społe
czeństwach a moralnością. W tym sensie poglądy Baumana, 
podobnie jak wcześniej Taylora, stanowić mogą w naszych 
rozważaniach interesujący punkt odniesienia. Ważne jest 
też to, że Bauman, zajmując się podobnymi kwestiami co 
kanadyjski filozof, niekiedy formułuje odmienne wnioski. 
Zatem z konfrontacji tych dwóch wpływowych myślicieli 
wynieść można wiele korzyści, a całość zajmujących nas 
zagadnień zobaczyć w szerszej perspektywie.

Postęp a ponowoczesność

O Baumanie mówi się, że jest autorem, który analizuje roz
maite aspekty tak zwanej ponowoczesności. W swoim po
dejściu różni się on jednak od wielu autorów określanych 
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jako postmodernistyczni11. Według rozpowszechnionego 
poglądu ich podejście do moralności, które w wielu punk
tach stanowi nawiązanie i rozwinięcie niektórych wątków 
myśli Nietzschego, cechuje radość z powodu, jak to się 
niekiedy mówi, „zmierzchu etyki", którą usiłuje się zastą
pić estetyką. Łączy się to z tezą o ostatecznym wyzwole
niu podmiotu. Zgodnie z taką interpretacją etyka oznacza 
jedną z form zniewolenia człowieka. Wprawdzie kiedyś 
pełniła ona pewną użyteczną rolę - łagodziła obyczaje, 
przyczyniała się do ładu społecznego, cywilizowała lu
dzi - to jednak obecnie stała się całkowicie zbędna. Była 
ona po prostu jeszcze jednym złudzeniem człowieka, bez 
którego człowiek postmodernistyczny może się ostatecz
nie obejść. Zarysowane powyżej stanowisko reprezentuje 
na przykład Gilles Lipovetsky, który w swoich dziełach 
L'ère du vide i Le Crépuscule du devoir'2 głosi pochwałę post
modernistycznego wyzwolenia. Z niezachwianą pewno
ścią dowodzi on, że weszliśmy w nową erę, w której na
sze czyny zostały uwolnione od obowiązków, przykazań 
i absolutnych zobowiązań. Innymi słowy, nie wymaga się 
już od ludzi wysiłku w imię moralnego samodoskona
lenia i wartości moralnych. Wszyscy, którzy wyznawali 
jakieś wyższe ideały, stali się skutecznymi pragmatyka
mi. Krótko mówiąc, żyjemy w czasach indywidualizmu 
i pogoni za pełnią życia, cokolwiek miałoby to oznaczać. 
Gdzieniegdzie ogranicza nas tylko wymóg wzajemnej 
tolerancji, który zauważmy, przeistacza się zresztą w ja
kąś formę obojętności. Zatem moralność według takiego 
poglądu ogranicza się do szczątkowej postaci. Jeśli więc 11 12 

11 Zob. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. To- 
karska-Bakir, PWN, Warszawa 1996.

12 Zob. G. Lipovetsky, L'ère du vide. Essais sur l'individualisai contem
porain, Gallimard, Paris 1989; tenże, Le Crépuscule du devoir, Galli
mard, Paris 1992.
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mówić o jakiejś ewolucji moralności, to proces ten można 
by nazwać od-moralnieniem.

Bauman nie podziela takiego przekonania. Świadom 
historycznych przemian, jakie dokonały się w ostatnich 
dziesięcioleciach, sądzi on, że nowość ponowoczesnego 
podejścia do kwestii etycznych polega nie na porzuce
niu typowo nowoczesnych niepokojów moralnych, lecz 
raczej na odrzuceniu typowo nowoczesnej metody zaj
mowania się problemami moralnymi. Na czym ona po
legała? Najprościej rzecz ujmując, było to reagowanie na 
pojawiające się problemy moralne wzmożonym wysił
kiem ustawodawczo-normatywnym w polityce oraz po
szukiwaniem absolutów i fundamentów w dociekaniach 
filozoficznych. Rzecz w tym, że takie zagadnienia, jak na 
przykład prawa człowieka, sprawiedliwość czy związek 
między dobrem jednostki a dobrem wspólnym nie stra
ciły na aktualności. Trzeba tylko zajmować się nimi w od
mienny niż dotychczas sposób. Zatem myśl i praktyka 
moralności nowoczesnej ożywiane były przez swoistego 
rodzaju wiarę w możliwość jednoznacznego i nieapore- 
tycznego (pozbawionego sprzeczności) kodeksu etycz
nego. Z kolei cechą charakterystyczną ponowoczesności 
jest brak wiary w możliwość znalezienia takiego kodeksu 
etycznego. Warto przy tym wyjaśnić, w jaki sposób rozu
mie się słowo „ponowoczesny". Przede wszystkim prefiks 
„po" w słowie „ponowoczesny" nie ma znaczenia chro
nologicznego, czyli nie oznacza usunięcia czy zastąpienia 
nowoczesności. Nie ma też zawartej w nim sugestii, by po- 
nowoczesność jako nowa epoka zaistniała w chwili śmier
ci nowoczesności, która bezpowrotnie się skończyła, ani 
też przeświadczenia, że nie można trzymać się perspekty
wy nowoczesnej, kiedy obok pojawia się ponowoczesna. 
Owo „po" oznacza po prostu przekonanie, że długotrwa
łe starania nowoczesne były skazane na niepowodzenie 
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i opierały się na nieporozumieniu. Najprościej da się to 
wyrazić w stwierdzeniu, że niezawodnego kodeksu - obo
wiązującego powszechnie i wspartego na niezachwianych 
fundamentach - nie da się nigdy spisać. Krótko mówiąc, 
moralność nieaporetyczna, jednoznaczna, wsparta na ety
ce o wartości powszechnej i niezawodnie ugruntowana jest 
niemożliwa do osiągnięcia. Krytyka nowoczesnych ambi
cji stawia nas w sytuacji, która wymaga nowych przemy
śleń. Bauman jest zdania, że żyjemy w czasach permanent
nie wieloznacznej kondycji moralnej i nie da się do niej 
przypasować żadnego logicznie niesprzecznego kodeksu 
etycznego. Wprawdzie względy rozumu nie mogą skaso
wać impulsu moralnego, ale mogą go, by tak rzec, stępić 
i tym samym osłabić szanse na realizację dobra. Wówczas 
należy uczyć się, jak żyć bez takiej gwarancji, z pełną świa
domością, że nie ma zbyt wielkiej nadziei ani na doskonałe 
społeczeństwo, ani na doskonałą istotę ludzką.

Myślę, że w świetle powyższych wywodów stało się 
jasne, że istnieje zasadnicza różnica między moralnością 
a etyką. Na czym ona tak naprawdę polega? Zdaniem 
Baumana zjawiska moralne są ze swej istoty nieracjonalne. 
W tym sensie wyprzedzają one wszelkie rozważania nad 
celem działań i wszelkie rachunki strat oraz zysków, nie 
można ich wtłoczyć w żadne schematy celów i środków. 
Ponadto nie można ich także wyjaśnić w kategoriach uży
teczności. Słowem, nie są systematyczne, powtarzalne, jed
nostajne czy też przewidywalne w taki sposób, by można 
było je przedstawić jako regulowane normatywnie. Są jed
nak w nierozerwalny sposób związane z naturą człowie
ka. Bauman powie nawet, że jesteśmy istotami moralnymi, 
zanim myślimy. Być moralnym to tyle co być zdanym na 
łaskę własnej wolności. Nie jest to - co trzeba uwypuklić 
- moralność tylko czy może raczej wyłączenie jednost
kowe. Choć Bauman uważa, że akt moralny poczyna się 
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w samotności, to jednak istotną rolę przyznaję także in
nemu człowiekowi. W tym względzie Bauman wyraźnie 
nawiązuje do poglądów współczesnego francuskiego fi
lozofa Emmanuela Levinasa, który wielokrotnie wskazy
wał na rolę drugiego człowieka. To właśnie twarz innego, 
jego odmienność, nieredukowalność stanowi granice jed
nostkowej wolności oraz wzywa każdy moralny podmiot 
do bycia odpowiedzialnym za innego bez względu na 
społeczny, historyczny czy polityczny kontekst, w jakim 
się on znajduje. Z kolei etykę wyobrazić sobie można na 
kształt i podobieństwo prawa. Zgodnie z takim wyobra
żeniem stara się ona orzec, jakie postępowanie w określo
nych sytuacjach jest właściwe, a jakie niewłaściwe. Tworzy 
ona bezosobowy, obiektywny system. Dzięki owej cesze 
bezosobowości działanie daje się przedstawić jako podle
głe normom i to normom, które mają wartość powszech
ną i w praktyce nadają się do upowszechnienia. Lecz kie
dy normy i pojęcia ogólne wkraczają na scenę, wtedy to, 
zdaniem Baumana, instynkty moralne ją opuszczają. Ich 
rolę zaczyna odgrywać pokrewne prawu rozumowanie 
moralne.

Jakie z tego rozróżnienia wypływają wnioski? Przede 
wszystkim jeśli akt moralny dokonuje się w samotności 
w oparciu o naturalną, niemalże instynktowną właści
wość daną człowiekowi, to wspólnota wyłania się u jego 
kresu jako wspólne osiągnięcie podmiotów moralnych, 
z których każdy wychodzi poza swoją samotność w akcie 
bycia dla innego. Zatem nie jesteśmy istotami moralnymi 
dzięki społeczeństwu, jego organizacji czy ewolucji (dzięki 
społeczeństwu jesteśmy istotami etycznymi, podporząd
kowujemy się bowiem etycznemu prawu, normom zacho
wań itd.), raczej żyjemy w społeczeństwie dzięki temu, 
że jesteśmy istotami moralnymi. Oznacza to, że zanim 
społeczeństwo i prawodawcy rozpoczną sporządzanie 
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przepisów etycznych, istnieją już osoby, które są moralne 
przed skodyfikowaną dobrocią. Ma to istotne konsekwen
cje, kiedy przyjrzymy się historii etyki i moralności. Otóż 
współczesne społeczeństwa przeszły długą drogę w po
szukiwaniu powszechnie obowiązującego kodeksu zasad 
etycznych, czyli czegoś na kształt prawa. U jej kresu stoi 
człowiek bez ustanku bombardowany sprzecznymi wyma
ganiami i pragnieniami, człowiek o jaźni moralnej pozba
wionej uniwersalnego fundamentu. Jeśli jednak w wyniku 
tego procesu nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego 
i powszechnego kodeksu etycznego, to co takiego pozo
staje? Czy relatywizm moralny i radosna świadomość od- 
-moralnienia, jak chcą niektórzy? Otóż zdaniem Baumana 
uwolnienie moralności z pancerza sztucznie stworzonych 
kodeksów etycznych, czyli rozwinięcie moralności bez ko
deksu etycznego, oznacza powtórne jej uczłowieczenie, 
powtórne spersonalizowanie. Sytuacja taka oznacza, że 
u końca ery nowożytnej jesteśmy, by tak rzec, ponownie 
u punktu wyjścia.

W tym kontekście można postawić pytanie o to, czy do
konuje się postęp moralny? Takie pytanie jest, jak się wy
daje, zasadne, stawia je zresztą sam Bauman pod koniec 
swojej książki o etyce ponowoczesnej. Charakterystyczne 
jest to, że Bauman, rozważając powyższą kwestię, staje się 
w swych opiniach radykalny. Jego zdaniem era nowożytna 
zaczęła się od ludobójstwa, a masowe mordy znaczyły jej 
trasę. Na tej drodze rzeczy nie wyglądały optymistycznie, 
bowiem wstyd z powodu popełnionych wcześniej masakr 
nie powstrzymywał przed nowymi. Działo się tak, także 
dlatego, ponieważ czynom tym i im podobnym towarzy
szyło „kojące przekonanie", że w ostatecznym rachunku 
toruje się drogę postępowi moralnemu. Biorąc pod uwa
gę najbardziej współczesne przykłady, Bauman uważa, że 
w Ameryce wstyd z powodu wojny wietnamskiej silniej
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wpłynął na rozwój techniki walki niż na moralną reflek
sję i samokontrolę. Dzięki rozwiniętej elektronice i inteli
gentnym bombom można dziś zabijać ludzi, nie dając im 
możliwości odpowiedzi. Jest to sytuacja, kiedy nie widzi 
się ofiar i nie liczy ich trupów. Można także rozpatrywać 
sytuację w Izraelu, gdzie ciągle żywe wspomnienie Holo
kaustu wcale nie wpływa na zmianę postępowania, kon
trowersyjnego z moralnego punktu widzenia, wobec Pa
lestyńczyków. Krótko mówiąc, zwycięzcy nie opuszczają 
pola bitwy moralnie uszlachetnieni. Zatem zwycięstwa 
moralne nie kumulują się. Wypada więc stwierdzić, że 
wbrew naiwnej wierze w postęp, dzieje nie toczą się po 
linii prostej. Mamy raczej do czynienia z sytuacją, gdzie 
na każdym zakręcie historii widmo nieludzkości powra
ca z wygnania. Wstrząsy moralne, nawet najmocniejsze 
w momencie ich doświadczania, z czasem tracą swą in
tensywność i z wolna ulegają zapomnieniu. Co ostatecznie 
prowadzi do paradoksalnego wniosku, że wybory i posta
wy moralne, mimo że mają tak długą historię, za każdym 
razem zdają się zaczynać od punktu zerowego? Interpre
towany z takiej perspektywy postęp moralny wydaje się 
czymś wątpliwym, a szczególnie postęp tego rodzaju, jaki 
proponuje nowoczesna cywilizacja. Pozostaje jednak fak
tem, że przed człowiekiem zawsze otwiera się możliwość 
bycia moralnym, bez względu na to, w jakim czasie i miej
scu żyje. Czyni go to odpowiedzialnym nie tylko za siebie, 
ale także za innych ludzi. To, jaki uczyni użytek z danej 
mu wolności, w znacznej mierze zależy od niego samego.





W POSZUKIWANIU DOSKONAŁOŚCI

Natura ludzka i etyka

W DOBIE INŻYNIERII GENETYCZNEJ

Wstęp

Michael J. Sandel jest współczesnym myślicielem, znanym 
przede wszystkim za sprawą debat toczonych na gruncie 
filozofii politycznej. Nie jest to jedyny obszar zainteresowań 
amerykańskiego filozofa. Inny ważny dotyczy etyki. Świad
czą o tym jego książki: Public Philosophy. Essays on Morality 
in Politics oraz Tire Case against Perfection. Ethics in the Age of 
Genetic Engineering'3. Ostatnie z wymienionych dzieł wpi
suje się w niezwykle ciekawą i aktualną dyskusję związaną 
z inżynierią genetyczną. W jej ramach pojawiają się istotne 
pytania. Z jednej strony dotyczą one bowiem tradycyjnej 
kwestii natury ludzkiej, a więc tego czym/kim jest człowiek 
i jaka jest jego natura. Wydaje się, że rozwój inżynierii gene
tycznej ów tradycyjny temat antropologicznych rozważań 
stawia w całkiem nowym świetle. Z drugiej strony pytania

13 M. J. San del, Public Philosophy. Essays on Morality in Politics, Har
vard University Press, Cambridge, London 2006; tenze, The Case 
against Perfection. Ethics in the Age of Genetic Engineering, The Belknap 
Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), Lon
don 2007 [dalej cyt. jako: C).
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te dotykają wielu kontrowersyjnych z punktu widzenia ety
ki zagadnień odnoszących się między innymi do: autono
mii podmiotu moralnego, jego zdolności wyboru, dobrego 
życia rozumianego jako jednostkowy projekt, równości, od
powiedzialności za dokonywane czyny czy odpowiedzial
ności wobec siebie i innych. Dla niektórych współczesnych 
myślicieli, ujmując sprawy nieco szerzej, takie problemy, 
jak: zapłodnienie in vitro, klonowanie, eksperymenty na 
ludzkim embrionie, eugenika, nowe określenie granic życia 
i śmierci, manipulacje terapią genową oraz inne związane 
z rozwojem nauki i technologii, rodzą oczywiście pytania 
o zasięgu moralnym, ale nie tylko - pytania, jakie się tu wy
łaniają, posiadają także charakter metafizyczny14. Są to za
tem tematy, których nie sposób dzisiaj pominąć. Spróbujmy 
więc przyjrzeć się bliżej niektórym z nich, biorąc pod uwagę 
wybrane wątki z The Case against Perfection.

14 Pod tym względem ciekawym przykładem jest stanowisko Luca 
Ferry'ego. We fragmencie swojej książki zatytułowanym Bioetyka: 
sakralizacja ludzkiego ciała zauważa on, że poczucie świętości, mimo 
„śmierci Boga", pozostaje. To swoiste pomieszanie niepokoju i fa- 
scynaqi, które zostało zrodzone przez bioetykę, nie jest obce teo
logicznej tematyce profanacji. Ponadto, zdaniem Ferry'ego, fakt, że 
współczesne możliwości techniczne są w całości do dyspozycji czło
wieka, stanowi wielki problem w tym sensie, że człowiek nie panu
je jeszcze nad możliwymi skutkami ingerencji we własną „naturę", 
zob. L. Ferry, L'Homme-Dieu ou le sens de la vie, Ed. Grasset, Paris 
1996, s. 126-127. Z kolei na temat „etycznego" wymiaru cielesności 
pisał między innymi J. Kopania,zob. tenże, Etyczny wymiar ciele
sności, Aureus, Kraków 2002.

Projektowani ludzie

Zacznijmy od tego, że tytuł książki Michaela Sandela 
The Case against Perfection można tłumaczyć jako Sprawa 
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(rozprawa, oskarżenie) przeciwko doskonałości (perfek
cji). Dlaczego, mógłby ktoś zapytać, wysuwa się oskarże
nie przeciwko doskonałości, przecież samodoskonalenie, 
dążenie do doskonałości jest jednym z wymogów często 
powtarzanych w wielu systemach etycznych? Jakie są 
tego powody? By całą rzecz lepiej zrozumieć, wyjdźmy od 
przykładów, które stanowią punkty odniesienia dla tego, 
co Sandel nazywa etyką ulepszania. Pierwszy, dyskuto
wany, dotyczy pary kobiet żyjących w związku. Obydwie 
kobiety są głuche. Uznają one jednak, że głuchota nie jest 
niesprawnością, lecz cechą ich tożsamości. Chcąc mieć 
dziecko, poszukiwały one takiego dawcy spermy, które
go rodzina była głucha w pięciu pokoleniach. Co ciekawe, 
kiedy w „Washington Post" opisano tę historię, postawa 
kobiet spotkała się z krytyką. Zarzucano im, między in
nymi, że świadomie wywołują u własnego dziecka nie
sprawność. W odpowiedzi kobiety te stwierdziły, że tak 
nie jest. Chciały one po prostu, by dziecko było takie samo 
jak one. W związku z powyższym rodzą się pytania: czy 
jest czymś złym „projektowanie głuchego dziecka" (make 
a child deafby design)? Jeśli tak, to co jest złe: głuchota czy 
projektowanie? Nawet, z czym nie wszyscy by się zgodzili, 
jeżeli przyjmiemy, że bycie głuchym to cecha tożsamości, 
to nadal należy zapytać, czy rodzice, korzystając z nowych 
technologii, mają prawo wybierać dziecko, jakie chcą. Inny 
przykład podany przez Sandela dotyczy ogłoszenia, które 
ukazało się w jednej z gazet. Para poszukiwała dawczy
ni komórki jajowej, kobiety o określonych cechach - od
powiednio wysokiej, o odpowiedniej wadze, harmonijnie 
zbudowanej, bez większych problemów zdrowotnych 
w rodzinie, a także z wysokim wynikiem testu kontrolu
jącego sprawność intelektualną. W zamian para oferowała 
50 tysięcy dolarów. Widać więc, że rodzice pragną, by ich 
dziecko było do nich podobne, a często - jak można sądzić 
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- chcą też, by było wyższe, szczuplejsze i mądrzejsze od 
nich. Co jednak interesujące, taka oferta nie wywołała 
publicznej reakcji, jaką odnotowano w pierwszym przy
padku. Jak zauważył Sandel, nikt nie twierdził, że wzrost, 
inteligencja i silna budowa są nieprawidłowościami, któ
rych winno się dziecku zaoszczędzić (por. C, s. 3). Jednak 
tu ważne jest coś innego. Rodzi się bowiem pytanie: czy 
nie ma czegoś niepokojącego w zamawianiu przez rodzi
ców dziecka z pewnymi genetycznymi cechami? Obydwa 
przykłady odnoszą się do tak zwanej loterii genetycznej, 
czyli pewnej nieprzewidywalności związanej z cechami, 
jakie mogą posiadać nasze dzieci. Dlaczego jednak w pew
nych przypadkach, na przykład głuchoty czy bardzo ni
skiego wzrostu, stanowi to problem moralny, a w innych 
nie? Co by się stało, gdyby biotechnologia rozwinęła się do 
tego stopnia, że mogłaby usunąć niepewność, jaka towa
rzyszy nowo pojawiającemu się dziecku i umożliwić nam 
projektowanie jego cech genetycznych?

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że rozwój badań gene
tycznych i towarzyszący temu rozwój technologii jest 
dwuznaczny. Z jednej strony ma w sobie coś obiecującego. 
Kryje się tu nadzieja, że już wkrótce będziemy zdolni do 
leczenia i zapobiegania wielu chorobom. Z drugiej stro
ny budzi niepokój. Wiąże się on z tym, że nowo odkryta 
wiedza z genetyki umożliwi manipulowanie naszą natu
rą, stworzy szansę na to, by poprawić mięśnie, pamięć, 
nastrój, by dokonać wyboru płci, wzrostu i innych gene
tycznych cech naszych dzieci, krótko mówiąc - może po
lepszać nasze fizyczne i poznawcze możliwości, a zatem 
uczynić z nas „lepszych niż dobrych". Innymi słowy, mo
ralne rozterki pojawiają się wtedy, gdy ludzie chcą używać 
lub używają terapii genowej nie do leczenia chorób, lecz 
do czegoś, co mieści się poza zdrowiem, kiedy ulepsza
ją swoje fizyczne i umysłowe zdolności, gdy umieszczają 
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siebie ponad pewną normą. Jest to sytuacja, „kiedy nauka 
rozwija się szybciej niż refleksja moralna, tak jak dzisiaj, 
wówczas mężczyźni i kobiety dążą do wyartykułowania 
swojego niepokoju" (C, s. 9). Zdaniem Sandela w takiej 
sytuacji ludzie sięgają do języka autonomii, sprawiedli
wości czy indywidualnych praw. Problem jednak polega 
na tym, że ta część naszej moralnej wizji świata nie wy
posaża nas dostatecznie w narzędzia umożliwiające od
powiedź na najpoważniejsze pytania stawiane w obliczu 
takich zjawisk jak klonowanie czy projektowanie dzieci. 
Z tego właśnie wyłania się rodzaj moralnego zawrotu gło
wy spowodowanego rewolucją dotyczącą genomu. Jedno
cześnie postęp w biotechnologii sprawia, że moralne kwe
stie, jakie w związku z tym się pojawiają, są niemożliwe 
do pominięcia.

Istnieją przypadki, które wprost demaskują dwuznacz
ność inżynierii genetycznej. Są to sytuage, w których 
głównym celem podjętych działań jest jakieś ulepszenie 
- wzmocnienie mięśni, poprawa pamięci, zwiększanie 
wzrostu albo wybór płci przyszłego dziecka. A przecież 
prawdopodobnie każdy z nas z chęcią poddałby się tera
pii genowej likwidującej dystrofię mięśni czy zapobiegają
cej wiotczeniu mięśni, które przychodzi wraz z wiekiem. 
Nasza ocena zastosowania owej praktyki zmienia się, 
kiedy ta sama terapia mogłaby być używana „w produk
cji genetycznie modyfikowanych sportowców" (C, s. 10). 
Odróżnienie leczenia od ulepszania pociąga więc za sobą 
moralne rozróżnienie. Jesteśmy skłonni akceptować tera
pię genową leczącą kontuzję mięśnia, ale nie akceptujemy 
takiej terapii w celu ulepszania zdolności sportowca, na
rusza ona bowiem zasadę rywalizacji fair. Podobnie rzecz 
się ma w przypadku pamięci i wzrostu. Jak wiadomo od 
lat 80. XX wieku hormon wzrostu wykorzystuje się do 
leczenia dzieci z jego niedoborem, znacznie niższych od 
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swych zdrowych rówieśników. Jednak stosowanie hormo
nu dotyczy także zdrowych dzieci, szczególnie chłopców, 
którzy nie są zadowoleni ze swego wzrostu. Krytycy na
zywają takie dobrowolne użycie hormonu „endokrynolo
giczną kosmetyką". „Faktyczne pytanie - zauważa Sandel 
- jakie można tu postawić polega na tym, czy chcemy żyć 
w społeczeństwie, gdzie rodzice czują się zmuszeni wyda
wać fortuny na to, by całkiem zdrowe dzieci uczynić kilka 
centymetrów wyższymi" (C, s. 18-19).

Być może najbardziej budzącym emocje przykładem 
niemedycznego zastosowania bioinżynierii jest wybór 
płci. Trzeba przypomnieć, że technologie doboru płci po
jawiły się wraz z badaniami prenatalnymi. Te badania, jak 
wiadomo, rozwinęły się, by odpowiednio wcześnie wy
krywać rozmaite zaburzenia, między innymi zespół Do
wna. W tym przypadku zastosowania terapeutyczne nie 
budzą raczej mocnych zastrzeżeń natury moralnej, oczy
wiście nie biorąc pod uwagę zdecydowanych przeciwni
ków badań prenatalnych. Podczas takich badań można 
także odkryć płeć płodu. W związku z tym możliwa staje 
się aborcja, gdy dziecko jest innej płci niż oczekiwano. Jest 
rzeczą powszechnie znaną, że w społeczeństwach o sil
nych kulturowych preferencjach dotyczących chłopców 
badaniu płci często towarzyszy aborcja żeńskiego płodu. 
W takich krajach jak Indie czy Chiny stało się to rozpo
wszechnioną praktyką. Wypada dodać, że selekcja płci nie 
musi pociągać za sobą aborcji. Na przykład dla rodziców 
korzystających z zapłodnienia in vitro możliwy jest wy
bór płci dziecka przed umieszczeniem zapłodnionego jaja 
w macicy. Sandel twierdzi, że najnowsze technologiczne 
możliwości sytuują tę kwestię z dala od niezwykle złożo
nej i ważnej sprawy dotyczącej moralnego statusu embrio- 
nu. Nawet jeśli rzeczywiście da się tę kwestię oddzielić od 
moralnego i bytowego statusu embrionu, co jak wiadomo, 
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dla niektórych nie jest oczywiste, to jakie moralne wąt
pliwości wywołuje selekcja? Przede wszystkim selekcja 
płci staje się instrumentem dyskryminacji płciowej skie
rowanej przeciw dziewczynkom, co da się wyraźnie za
obserwować, kiedy spojrzymy na praktyki stosowane we 
wspomnianych już Indiach i Chinach. Nawet jeśli ważne 
pytania o status embrionu, o niszczenie embrionów i dys
kryminację odłożymy na bok, to i tak pojawiają się inne 
dylematy. Jak postąpić w sytuagi dopuszczającej nie tyl
ko wybór płci, ale także wzrostu, koloru oczu czy kolo
ru skóry? Jak zachować się wobec możliwości określenia 
ilorazu inteligencji czy typu zdolności (plastycznych, mu
zycznych) albo siły fizycznej? Czy te działania, dostępne 
zamożniejszym ludziom, nie łamałyby w sposób oczywi
sty zasady równości szans? Co by nastąpiło, gdyby tech
niki ulepszania zaakceptowano jako powszechną prakty
kę? Czy zmierzalibyśmy w stronę „nowego, wspaniałego 
świata"? Co wtedy stanowiłoby powód naszych obiekcji? 
Sandel podkreśla, że „w każdym z tych przypadków po
zostaje coś moralnie wątpliwego. Problem dotyczy nie 
źródeł, lecz celów, do których się zmierza" (C, s. 24).

Jakie aspekty człowieczeństwa, zapytajmy, mogą być 
zagrożone? Otóż zdaniem amerykańskiego myśliciela 
jednym z tych zagrożonych aspektów jest nasza zdolność 
do wolnego działania, działania o własnych siłach oraz 
do uznawania nas samych za odpowiedzialnych - zasłu
gujących na naganę lub pochwałę - za to, co robimy, i za 
sposób, w jaki żyjemy. Najlepiej uwidacznia się to, kiedy 
weźmiemy pod uwagę przykłady sportowców. Sandel po
święca temu zagadnieniu stosunkowo dużo miejsca. Przy
kładowo, jeśli dobre wyniki w pływaniu lub biegu na 100 
metrów są rezultatem talentu, treningu i wysiłku spor
towca, to wówczas, oczywiście, podziwiamy go, ale co 
będzie jeżeli zostaną one osiągnięte za pomocą sterydów 
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i modyfikacji mięśni? Ktoś może powiedzieć, że decyduje 
tu stopień, w jakim posłużono się kontrowersyjnymi dziś 
jeszcze metodami. Zgoda, ale jeśli strona ulepszeń prze
waży, wówczas, jak się zdaje, nasze uznanie dla osiągnięć 
zmieni się w dezaprobatę. Przecież wtedy wyrazy podzi
wu należeć się będą lekarzom, a nie sportowcom. Co to 
oznacza? Autor Public Philosophy uważa, że nasza reakcja 
moralna na ulepszanie jest odpowiedzią na zmniejszanie 
możliwości działania osoby (agency of person), której osią
gnięcia są wspomagane.

Im bardziej - piszę on - sportowiec opiera się na lekarstwach 
lub środkach genetycznych, w tym mniejszym stopniu jego 
działanie reprezentuje jego własne osiągniecie. Można sobie 
wyobrazić robota, bionicznego atletę, który osiąga najlepsze 
wyniki. Taki bioniczny atleta nie byłby wcale podmiotem 
działania: „jego" osiągnięcia byłby osiągnięciami jego twór
ców. Zgodnie z tym poglądem ulepszanie zagraża naszemu 
człowieczeństwu, powodując erozję zdolności ludzkiego 
działania. Jego ostatecznym wyrazem jest całkowicie me- 
chanistyczne rozumienie ludzkiego działania (humaii action) 
niezgodne z ludzką wolnością i moralną odpowiedzialno
ścią (C, s. 26).

Nie jest to jednak największe niebezpieczeństwo. Na 
czym zatem polega większe? Zdaniem amerykańskiego 
filozofa „polega ono na prometejskiej aspiracji do przera
biania natury, wliczając w to naturę ludzką, by służyła na
szym celom i spełniała nasze pragnienia. Problemem nie 
jest zwrot ku mechanizmowi, lecz dążenie do panowania. 
Tym, czego brakuje dążeniu do panowania, jest traktowa
nie jako darowanego ludzkiego charakteru władz i osią
gnięć. Uznanie daru życia oznacza rozpoznanie, że nasze 
talenty i władze nie są w całości wynikiem naszego dzia
łania" (C, s. 27). Zatem świadomość życia jako daru może 
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ograniczyć taki prometejski projekt i sprzyjać postawie 
pokory.

Dziedzina sportu nie jest, rzecz jasna, jedynym miej
scem, w którym widać niebezpieczeństwo realizowania 
się prometejskiego projektu, któremu przeciwstawia się 
postawa traktująca życie jako dar. Inne wyznacza relacja 
rodzice-dzieci. Traktować dziecko jako dar oznacza zaak
ceptować je takie jakie jest, nie zaś traktować jako przed
miot do zaprojektowania, produkt naszej woli, instrument 
naszych ambicji. Ponadto, tak jak możemy przynajmniej 
częściowo wybrać przyjaciół, partnerów życiowych na 
podstawie jakości, które uznajemy za pociągające, tak nie 
możemy wybrać naszych dzieci. To, kim będą, jest nie
przewidywalne. Tym samym dzieci uczą się tego, co San- 
del za W. F. May'em nazywa „otwartością na to, co niepro
szone". Dzięki tej postawie serce i charakter mogą oprzeć 
się skłonności do panowania i kontroli. Tutaj zresztą, zda
niem amerykańskiego filozofa, dostrzec można najgłębszą 
moralną obiekcję wobec ulepszania, w mniejszym stopniu 
leży ona w doskonałości, do której się zmierza, a bardziej 
w ludzkiej dyspozycji, jaką to dążenie wyraża. „Proble
mem nie jest to, że rodzice uzurpują sobie prawo do au
tonomii dziecka, które projektują. Problem leży w hybris 
projektujących rodziców, w ich dążeniu do zapanowania 
nad tajemnicą narodzin. Nawet jeśli ta dyspozycja nie czy
ni rodziców tyranami dla dzieci, to oszpeca ona sama rela
cję rodzic-dziecko" (C, s. 46).

Nie potrzeba tutaj, jak sądzę, podkreślać, że traktowa
nie dzieci jako daru nie oznacza bynajmniej bycia pasyw
nym wobec nieszczęść czy choroby. Przeciwnie, leczyć 
chore lub poszkodowane dziecko oznacza pozwolić, by 
jego naturalne zdolności w pełni się rozwijały. Wprawdzie 
medycyna dokonuje tutaj interwencji w naturę, ale czyni 
to ze względu na zdrowie, a nie by realizować dążenia 
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do panowania czy dominacji. Niektórzy jednak twierdzą, 
że obowiązek rodziców polegający na leczeniu chorego 
dziecka implikuje obowiązek ulepszania jego zdrowia, 
maksymalizację potencjału potomka, by odnosił on suk
cesy w życiu. Krótko mówiąc, odrzuca się rozróżnienie le- 
czenie-ulepszanie. Zgodnie z tym poglądem rodzice nie 
tylko mają obowiązek dbania o zdrowie swych pociech, 
ciąży na nich także powinność ulepszania ich możliwości, 
„moralny obowiązek genetycznego modyfikowania dzie
ci". Oznacza to, że winno się używać współczesnych tech
nologii w celu poprawy pamięci, temperamentu, poczu
cia humoru czy optymizmu młodego człowieka, by dać 
mu „najlepsze możliwości dla najlepszego życia". Zda
niem Sandela błędem jest myślenie o zdrowiu wyłącznie 
w kategoriach instrumentalnych, a więc jako o sposobie 
maksymalizowania czegoś innego. Chodzi o to, że dobre 
zdrowie, podobnie jak dobry charakter, samo jest konsty
tutywnym elementem ludzkiej pomyślności (human flouri- 
shing). Innymi słowy, troszcząc się o zdrowie potomstwa, 
rodzice nie ujmują siebie jako projektantów czy kogoś, kto 
pragnie postrzegać dzieci w kategoriach produktu swej 
woli lub ambicji.

Sprawa rodzicielskiej miłości nie jest do końca jedno
znaczna. Uprawnienie do kształtowania dzieci, do wycho
wania i poprawiania ich potencjału, komplikuje bowiem 
oskarżenie przeciwko ulepszaniu. Jest czymś oczywistym, 
że podziwiamy rodziców, którzy chcą najlepiej dla swoich 
dzieci i nie szczędzą wysiłków, by pomóc im w osiągnię
ciu szczęścia. Pojawia się jednak ważne pytanie: na czym 
polega różnica między zapewnieniem takiej pomocy po
przez edukację i trening (dobre szkoły, prywatni nauczy
ciele, lekcje języków, zajęcia sportowe) a zapewnieniem 
tego dzięki genetycznemu ulepszaniu? Zwolennicy ulep
szania stwierdzają, że w zasadzie nie ma żadnej różnicy, 
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jest to tylko kwestia środków. Z kolei krytycy utrzymu
ją, że zachodzi tu radykalna różnica. Sandel uważa, że 
obrońcy ulepszania mają rację w tym względzie, że me
tody inżynierii genetycznej są „podobne w duchu do roz
powszechnionych dziś praktyk [wychowawczych i edu
kacyjnych - przyp. mój - M.D.] wywierających wielką 
presję na dzieciach" (C, s. 52). Podobieństwo to jednak nie 
potwierdza słuszności genetycznego ulepszania. Wręcz 
przeciwnie, uwypukla problem nadmiernej opiekuńczości 
rodziców, która współcześnie przejawia się pod wieloma 
postaciami. Jedną z najbardziej jaskrawych jest projekto
wanie kariery życiowej swoim dzieciom jeszcze przed ich 
narodzeniem. Dobrą tego ilustracją są siostry Williams, 
których ojciec Richard zaplanował ich karierę sportową 
zanim się urodziły.

Problem ulepszania musi w końcu prowadzić do kwe
stii eugeniki. Jak wiadomo, eugenika jest pojęciem, które 
pochodzi od kuzyna Karola Darwina, Francisa Galtona, 
a biorąc pod uwagę źródłosłów grecki eugenes oznacza do
brze urodzonego. W nowym, współczesnym kontekście 
łączy się ona z technologicznymi możliwościami oddzia
ływania na genotyp w celu jego modyfikacji. Dla jednych 
terapia genowa już może być uznawana za formę eugeni
ki, dla innych eugenika zasadniczo wychodzi poza ramy 
terapeutyczne15. Trzeba jednak wiedzieć, że istnieje różni
ca między tak zwaną starą a nową eugeniką. Stara euge
nika była ruchem o ogromnych ambicjach genetycznego 
ulepszenia ludzkiej rasy. Oprócz strony badawczej i ulep
szającej miała także mniej przyjemne aspekty. Przypomnij
my, że zwolennicy eugeniki postulowali wprowadzenie 

15 Zob. J. Harris, Is Gene Therapy a Fonii of Eugenics?, w: Bioethics. An 
Anthology, ed. H. Kuhse, P. Singer, Blackwell Philosophy Antho
logies, Oxford, Malden (Massachusetts) 2002, s. 165-170.
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prawa zabraniającego rozmnażania się „osobom o nie
właściwych genach". Prawo takie zostało zresztą przyję
te w kilku stanach, na przykład stan Indiana wprowadził 
w 1907 roku obowiązek przymusowej sterylizacji umysło
wo chorych, więźniów i nędzarzy. Ostatecznie 29 stanów, 
jak podaję Sandel, uznało prawo przymusowej sterylizacji. 
W nazistowskich Niemczech amerykańskie prawo euge- 
niczne znalazło admiratora w osobie Adolfa Hitlera, który 
wydobył z niego zupełnie nowe treści. W ideologii i prak
tyce nazistowskiego państwa eugenika stała się podsta
wą sankcjonującą ludobójstwo. W latach 40. i 50. XX wie
ku idea przymusowej sterylizacji upadła. Jednak ten cień 
eugeniki ciągle wisi nad dzisiejszymi debatami poświęco
nymi inżynierii genetycznej i ulepszaniu. To prawda, że 
naziści okryli eugenikę złą sławą. W związku z tym rodzą 
się pytania: co właściwie jest niepokojącego w eugenice? 
Czy powód niepokoju stanowi to, że w jej imię dokonywa
no przymusowych sterylizacji? Czy też jest coś moralnie 
nagannego nawet w nieprzymusowej kontroli genetycz
nego uposażenia?

Moralne dylematy związane z eugeniką

W epoce genomu, zauważa Sandel, „powraca język euge
niki, nie tylko wśród krytyków, ale także pośród obrońców 
ulepszania" (C, s. 75). Część myślicieli woła o nową „libe
ralną eugenikę", co oznacza pozbawione przymusu praw- 
nopaństwowego genetyczne ulepszanie, które, ich zda
niem, nie ogranicza autonomii dziecka. Mówi się o tym, 
że cechą nowej, liberalnej eugeniki ma być neutralność 
państwa. Innymi słowy, żadna władza nie może mówić 
rodzicom „jakie dzieci mają projektować", z kolei rodzice 
mogą zmieniać jedynie te cechy dzieci, które polepszą ich 
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zdolności „bez wpływania na wybory dotyczące planów 
życiowych". Zdaniem wielu współczesnych autorów, ta
kich jak: A. Buchanan, N. Daniels czy D. Winkler, nowa 
eugenika może ominąć niechlubne praktyki z przeszłości. 
Niektórzy, jak Ronald Dworkin, uważają, że nie ma nic złe
go w ambicji przedłużenia życia przyszłych pokoleń i ob
darzenia ich bogactwem talentów. Z kolei Robert Nozick 
wysunął ideę „genetycznego supermarketu", który umoż
liwiłby rodzicom zamawianie zaprojektowanych dzieci, 
nie narzucając pojedynczego projektu na społeczeństwo 
jako całość. Przy okazji omawiania tych poglądów Sandel 
zwraca uwagę, że liberalna eugenika, będąc mniej niebez
pieczną od starej, jest jednocześnie mniej idealistyczna. 
Stara eugenika zrodziła się z aspiracji polepszania ludz
kości i promowania dobrobytu społeczeństw, ta liberalna 
zdaje się trzymać z daleka od ambicji kolektywnych. Nie 
jest więc to ruch reformy społecznej, lecz droga dla „uprzy
wilejowanych" rodziców, którzy starają się przystosować 
jak najlepiej swoje dzieci do życia i odnoszenia sukcesów 
w opartych na zasadzie konkurencji społeczeństwach.

Jednak wśród myślicieli, których zalicza się do grupy 
liberalnych, spotkać można także przeciwników wykorzy
stania embrionów i manipulacji w celach nieterapeutycz- 
nych. Jednym z nich jest Jürgen Habermas16. Przywołaną 
przez Sandela argumentację Habermasa można by stre
ścić w następujący sposób. Genetyczne interwencje w celu 
selekcji i polepszania dzieci są kontrowersyjne, niszczą 
bowiem liberalne zasady autonomii i równości. Szkodzą 
autonomii, ponieważ genetycznie zaprojektowane osoby 
nie mogą widzieć samych siebie jako jedynych autorów 

Zob. J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do euge- 
niki liberalnej?, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 2003.

16



332 Część III

ich historii życiowej, a to podkopuje równość oraz z istoty 
symetryczną relację między wolnymi a równymi ludźmi. 
Miarą tej asymetrii jest to, że kiedy rodzice stają się pro
jektantami swych dzieci, wówczas w nieunikniony spo
sób ściągają na siebie odpowiedzialność za życie swego 
potomstwa, odpowiedzialność nie może być wzajemna. 
Sandel zgadza się z Habermasem, który krytykuje „rodzi
cielską eugenikę", uważa jednak, że Habermas się myli, 
sądząc, że może w swej krytyce oprzeć się wyłącznie na 
liberalnych pojęciach. „Etyka autonomii i równości - pi
szę - nie może wyjaśnić, co jest nie w porządku z eugeni- 
ką" (C, s. 81). Sandel dostrzega w wywodzie Habermasa 
także dodatkowy argument, na który sam się również się 
powołuje, a który to sięga „głębiej, nawet jeśli zarysowuje 
granicę ponad liberalnymi czy «postmetafizycznymi» spe
kulacjami" (C, s. 81). Argument ten mówi, że doświadcza
my naszej wolności w odniesieniu do czegoś, co z natury 
nie jest w naszej dyspozycji. Innymi słowy, istnieje począ
tek, który wyrasta z czegoś - z działania Boga czy z praw 
natury - co nie jest w dyspozycji jakiejś innej osoby. Tak 
więc narodziny, będąc naturalnym faktem, łączą się „z po
jęciowym wymaganiem, stanowiącym początek, którego 
nie możemy kontrolować" (C, s. 82). Na marginesie trzeba 
dodać, że ten moment zauważyła Arendt, która w The Hu
mań Condition'7 ujmuje „narodziny", to jest fakt, że ludzie 
rodzą się, a nie są wytwarzani, jako jeden z warunków ich 
zdolności zapoczątkowania działania. Krótko mówiąc, po
jęcie naszej wolności jest powiązane z początkiem, które
go nie można kontrolować i, jak podkreśla Sandel, „bez 
względu na to jakikolwiek byłby skutek wpływający na 
autonomię dziecka, dążenie do zniesienia przypadkowo-

17 H. Arend t, The Human Condition, The University of Chicago Press, 
Chicago, London 1989, szczególnie s. 176-179 (początek rozdz. V). 
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ści i do panowania nad tajemnicą narodzin pomniejsza 
[wartość - przyp. mój - M.D.] projektujących rodziców 
i niszczy rodzicielstwo jako społeczną praktykę rządzoną 
normami bezwarunkowej miłości" (C, s. 83-84).

Z powyższej argumentacji wyłania się przeciwieństwo 
dwóch różnych postaw - panowania i szacunku. Amery
kański filozof wyraźnie podkreśla, że „problem z eugeni- 
ką i inżynierią genetyczną polega na tym, że reprezentują 
one jednostronny triumf woli nad darem, dominacji nad 
szacunkiem, kształtowania nad przyglądaniem się" (C, 
s. 85). Rodzi się jednak pytanie: dlaczego tego typu posta
wa budzi w nas niepokój i wywołuje reakcję oporu? Od
powiedź jest złożona. Można tę sprawę ująć na przykład 
z religijnego punktu widzenia. Wówczas twierdzenie, że 
nasze talenty i możliwości zawdzięczamy w całości wła
snemu działaniu, oznacza niezrozumienie naszego miejsca 
w porządku stworzenia. Oczywiście religia nie jest jedy
nym - by posłużyć się tutaj znaczeniem, jakie temu poję
ciu nadaje Taylor - źródłem naszej reakcji. Troszczenie się 
o dar może być także wyartykułowane w pojęciach świec
kiej moralności. Sandel do tego właśnie się odwołuje „Jeśli 
rewolucja genetyczna - piszę - podważa naszą ocenę dla 
posiadających charakter daru ludzkich władz i osiągnięć, 
to przekształca ona trzy kluczowe czynniki naszego mo
ralnego pejzażu: pokorę, odpowiedzialność i solidarność" 
(C, s. 86). Dlaczego tak właśnie się dzieje? Otóż w świecie 
panowania i kontroli bycie ojcem, matką jest prawdziwą 
szkołą pokory. Wynika to z faktu, że pomimo tego, iż bar
dzo troszczymy się o dzieci, to jednak nie możemy wy
bierać tego, co chcemy. Innymi słowy, dzieci uczą rodzi
ców bycia otwartymi na to, co nieproszone. Otwartość ta 
jest dyspozycją czy cnotą godną kultywowania. Uczy ona 
bowiem panowania nad skłonnościami do kontrolowa
nia, do dominacji. Nie wszystko mogę, nie wszystko jest 
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do opanowania i manipulacji. „Świadomość - podkreśla 
amerykański filozof - że nasze talenty i umiejętności nie 
zależą w całości od naszego postępowania, powstrzymu
je nasze dążenie w kierunku hybris" (C, s. 86). Jest jesz
cze inny aspekt tej sprawy, dotyczy on odpowiedzialno
ści. Genetyczne ulepszenia osłabiają odpowiedzialność, 
ponieważ lekceważą wysiłek i zmaganie się z ludzkimi 
ograniczeniami. W tym sensie jednym z dobrodziejstw 
widzenia nas samych jako tworów natury, Boga lub losu, 
jest to, że nie jesteśmy w całości odpowiedzialni, za to jacy 
jesteśmy. W przypadku zamierzonych działań genetycz
nych im bardziej stajemy się panami genetycznego upo
sażenia, tym większy niesiemy ciężar odpowiedzialności 
za talenty, jakie posiadamy, i za to, jak postępujemy. Tutaj 
zaczynamy przyznawać większą rolę wyborowi niż przy
padkowi, a przez to, na przykład, odpowiedzialność ro
dziców za dzieci staje się ogromna. Oczywiście nie każ
dy jest w stanie taką sytuację sobie w pełni uświadomić 
i dotknięty prometejskim impulsem może zachwycać się 
stanem bycia panem istnienia. Jest to jednak iluzoryczne 
poczucie. Jeszcze jedną rzecz warto zauważyć. Paradoksal
nie wybuch odpowiedzialności za własny los i los swoich 
dzieci może doprowadzić do zmniejszenia poczucia soli
darności międzyludzkiej z tymi, którzy mają mniej szczę
ścia niż my. Dobrym przykładem ilustrującym ten pro
blem są ubezpieczenia zdrowotne. Jeśli ludzie nie wiedzą 
czy lub kiedy rozmaitego rodzaju nieszczęścia spadną na 
nich, to dzielą ryzyko, płacąc za ubezpieczenia zdrowotne 
lub ubezpieczenia na życie. Tym samym dzielą swój los 
z innymi będącymi w podobnej sytuacji. Natomiast jeżeli 
kontrolowalibyśmy w znacznym stopniu czynniki ryzyka, 
solidarność międzyludzka by się zmniejszyła. Mogłoby to 
nastąpić wtedy, gdy zaawansowane testy genetyczne by
łyby w stanie przewidzieć historię życia każdej jednostki.
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Wówczas, zdaniem Sandela, solidarnościowy aspekt 
mógłby zaniknąć; ci z dobrymi genami bowiem unikali
by zobowiązań związanych z ubezpieczeniem, nie chcąc 
dzielić, już niewspólnego, losu z tymi, którzy posiadaliby 
złe geny.

Naturalne zdolności, dzięki którym osiągamy sukces 
w życiu, nie są naszym dziełem, są raczej zrządzeniem 
losu, rezultatem loterii genetycznej. Jeśli tak jest, to było
by czymś błędnym twierdzenie, że mamy prawo do oce
ny daru, opierając się na ekonomii rynkowej. Mamy ra
czej, uważa Sandel, obowiązek dzielenia się darem z tymi, 
którzy nie posiadają takich talentów. W tym tkwi związek 
między solidarnością a byciem obdarowanym talentami. 
Łączy się z tym także świadomość, że nikt z nas nie jest 
w całości odpowiedzialny za swój sukces, co ratuje mery- 
tokratyczne społeczeństwa przed ześlizgnięciem się w stan 
samozadowolenia. „Gdyby inżynieria genetyczna - pod
kreśla amerykański filozof - umożliwiła nam nieuwzględ
nianie loterii genetycznej, zamianę trafu na wybór będący 
darem ludzkich umiejętności, malałaby wraz z tym, być 
może, nasza zdolność do widzenia nas samych jako kogoś, 
kto dzieli wspólny los z innymi, [...] całkowita genetyczna 
kontrola podważałaby rzeczywistą solidarność, która po
jawia się, kiedy mężczyźni i kobiety zastanawiają się nad 
przypadkowością ich talentów i losów" (C, s. 91-92).

Na koniec pozostają jeszcze do rozważenia obiekcje, 
jakie wysunąć można wobec argumentacji Sandela. On 
sam, co ciekawe, stara się je uwzględnić. Dzielą się one 
na dwie grupy. Pierwsza podkreśla, że argumentacja 
Sandela przeciwko ulepszaniu jest natury religijnej, dru
ga, że jego wywody nie są przekonujące, kiedy spojrzeć 
na nie pod kątem konsekwencji. Pierwszą streścić można 
jeszcze w następujący sposób: mówienie o darze zakłada 
kogoś, kto obdarowuje, jeśli tak, to Sandelowska krytyka 
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inżynierii genetycznej i idei ulepszania ma charakter reli
gijny. Amerykański filozof nie uważa takiego rozumowa
nia za przekonujące. Sądzi on słusznie, że uznanie daru 
życia może pochodzić tak z religijnych, jak i pozareligij- 
nych źródeł. Przypomnę raz jeszcze, że chodzi tu o ro
zumienie źródła w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadał 
Taylor w swoim dziele Źródła podmiotowości. Kiedy na 
przykład uznajemy, że talent sportowca lub malarza nie 
jest w całości wynikiem jego działania, odwołujemy się do 
jakiegoś źródła: szczęśliwego losu, Boga czy natury, my
śląc, że wykracza on poza naszą kontrolę. Zdaniem Sande
ia ludzie w podobny sposób mówią o świętości życia czy 
natury bez konieczności przyjęcia „mocnej metafizycznej 
wersji tej idei". Innymi słowy, chodzi o to, że różne rozu
mienie tego, co święte, podkreśla, że oceniamy, pojmuje
my, traktujemy naturę i istoty żyjące w jej obrębie więcej 
niż instrumentalnie. Taka moralna postawa nie musi być 
osadzona wyłącznie na religijnym gruncie. Tak więc bez 
konieczności odwołania się do religijnej świętości ludzkie
go życia - powie autor Public Philosophy - „możemy uczy
nić sensownym pojęcie daru (giftedness) i czuć jego moral
ną wagę" (C, s. 94).

Drugą obiekcję przedstawić można w sposób właściwy 
dla konsekwencjonistycznego stylu myślenia. Mówi ona, 
że wskazywanie na możliwe efekty inżynierii genetycznej: 
na pokorę, odpowiedzialność i solidarność, może być prze
konujące dla tych, którzy cenią te cnoty. Jednak ci, którzy 
bardziej troszczą się o osiągnięcie odpowiedniego pozio
mu konkurencyjności dla swoich dzieci lub siebie samych 
mogą na przykład zdecydować, że korzyści, jakie są do 
uzyskania w wyniku genetycznego ulepszania, są więk
sze od skutków, które oddziaływają na społeczne instytu
cje oraz uczucia moralne. Na takie i inne wyrażone w tym 
języku zarzuty Sandel odpowiada, że w swojej krytyce 
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ulepszania nie opierał się na konsekwencjonizmie, przy
najmniej w zwyczajowym rozumieniu tego pojęcia. Sądzi 
on wprawdzie, że inżynieria genetyczna budzi wątpliwo
ści, gdyż społeczne koszty prawdopodobnie przewyższają 
korzyści, ale sugeruje przede wszystkim, że moralna staw
ka w debacie o ulepszanie nie zostaje w pełni uchwycona, 
kiedy posługujemy się z jednej strony kategoriami autono
mii i praw, z drugiej kalkulacją kosztów i korzyści. Sandel 
powtarza, że w ulepszaniu jego uwaga dotyczy nie indywi
dualnego zła, lecz „nawyku umysłu i sposobu bycia". Mo
ralna stawka jest tutaj dwojakiego rodzaju. Amerykański 
filozof tak ją określa: „Jeden rodzaj łączy los ludzkich dóbr 
wcielonych w ważne praktyki społeczne - normy bezwa
runkowej miłości i otwarcie na to, co nieproszone, w przy
padku rodzicielstwa; celebrowanie naturalnych talentów 
oraz darów w sporcie i działalności artystycznej; pokorę 
wobec uprzywilejowania i gotowość dzielenia się owoca
mi dobrego zrządzenia losu poprzez instytucje społecznej 
solidarności. Drugi łączy naszą orientację wobec świata, 
który zamieszkujemy, z rodzajem wolności do jakiej aspi
rujemy" (C, s. 96). Ten nowy nawyk myślenia opierałby 
się zatem na twierdzeniu, że działania w obrębie biotech
nologii na dzieciach i nas samych po to, by odnieść sukces 
w społeczeństwie, jest aktem wolności. Jednak zmienianie 
naszej natury odwraca nas faktycznie od krytycznej re
fleksji nad światem oraz tłumi odruchy społecznego i po
litycznego polepszania. Innymi słowy, zamiast manipulo
wać inżynierią genetyczną winniśmy dążyć do tworzenia 
warunków przyjaznych dla talentów i odpowiednich dla 
ograniczeń niedoskonałej ludzkiej natury.

W25S





O DZIAŁANIU I WOLNOŚCI

Wstęp

Kiedy mówimy o człowieku i próbujemy pojąć jego działa
nia i wybory, często odwołujemy się do różnych sposobów 
wyjaśniania bądź rozumienia. Dla jednych ludzkie dzia
łanie jest w całości lub częściowo zdeterminowane przez 
przyczyny, słowem, rządzi nim przyczynowość. Gdy za
tem próbujemy to zachowanie wyjaśnić, umieszczamy je 
w całości świata, przyjmując przy tym, że działaniem tym 
rządzą prawa. W tym wypadku wyjaśnienie będzie pole
gać na odwołaniu się do tych praw. Co charakterystyczne 
i godne podkreślenia to fakt, że zakres ich oddziaływania 
może być bardzo szeroki i obejmować obszar tego, co fi
zyczne, biologiczne, psychologiczne i polityczne. Dla in
nych człowiek, jeśli można tak powiedzieć, jest „zdeter
minowany" w inny nieco sposób, jego zachowanie określa 
predestynacja lub wola Boga. Zatem to, co robi, odniesione 
jest i wyjaśniane w oparciu o tak przyjęty punkt widzenia. 
Innymi słowy, moje czyny, wybory próbuję zrozumieć, 
choć niekiedy nie jest to łatwe, szczególnie w sytuacji 
dramatów indywidualnych i grupowych, gdy stawiamy 
pytanie o plany i zamysły Boga. Istnieją też tacy, którzy 
nie widzą w świecie ani żadnych przyczyn, ani woli Boga 
i twierdzą, że światem rządzi przypadek. Zgodnie z tym 
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poglądem świat to dzieło przypadku, nikt nim nie kieruje, 
do niczego z góry określonego nie zmierza, jest absurdal
ny i coś z nim trzeba zrobić. Istnieją wreszcie tacy, którzy 
ujmują ludzkie działanie i świat jako wytwór tego dzia
łania. Z tej perspektywy człowiek, czy ludzie w historii 
stworzyli sobie świat, a więc jest on wynikiem ich aktyw
ności. Biorąc pod uwagę powyżej zarysowane możliwości, 
warto zauważyć, że jakąkolwiek by przyjąć tutaj opcję, to 
jedną z zasadniczych kwestii zawsze pozostanie pytanie 
o wolność oraz o jej związek z zachowaniem i działaniem 
człowieka. Pytanie to może przybrać różne formy, od „Czy 
jestem zdeterminowany, czy nie?" przez „Co zrobić z wła
sną wolnością?" po „Jak do niej dojrzeć i najlepiej z niej 
korzystać?" W związku z tym można śmiało wypowie
dzieć stwierdzenie, że trudno w ogóle zrozumieć dzisiaj 
człowieka bez uwzględnienia zagadnienia wolności.

Paradoksy wolności

Jeden ze współczesnych filozofów Charles Taylor uważa 
nawet, że żyjemy w epoce ruchów głoszących różnego ro
dzaju wyzwolenie18. Jest to znak wskazujący, do jakiego 
stopnia wolność stała się centralną wartością w kulturze 
zachodniej. Po czym, zapytajmy, można ten stan rozpo
znać? Otóż ludzie na przykład szukają uznania, równo
ści, sprawiedliwości, a także wiedzy o sobie i swoim za
chowaniu, ale niemalże zawsze w powiązaniu z własnym 
wyzwoleniem. Jest to stan współczesnej świadomości bę
dący wynikiem trwającej wiele stuleci ewolucji. Świado
mość ta jednak nie jest wolna od sprzeczności i kłopotów. 

Ch. Taylor, Kant's Theory of Freedom, „Philosophical Papers", vol. 2, 
Cambridge University Press, Cambridge 1985, s. 318.
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Oto bowiem, kiedy stawiamy pytanie o to, czym jest wol
ność, natychmiast wikłamy się w sprzeczności i antyno
mie. Dobrze ten stan określiła Hannah Arendt19, mówiąc, 
że przypomina on kwadraturę koła. Dlaczego jednak jest 
to kwadratura koła? Z jednej strony bowiem mówi się 
nam, że jesteśmy wolni, a zatem odpowiedzialni, z dru
giej codzienne doświadczenie w świecie zewnętrznym 
i odnoszące się do niego badania różnych dziedzin nauk 
szczegółowych, stosujące procedury wyjaśniania w opar
ciu o zasadę przyczynowości, utwierdzają nas w przeko
naniu o zdeterminowaniu. Inaczej jeszcze całą sprawę uj
mując, można powiedzieć, że w obszarze praktycznego 
ludzkiego działania, szczególnie etyki i polityki, uzna
jemy ludzką wolność za prawdę oczywistą samą w so
bie i nie potrafimy sobie wyobrazić, by było inaczej, zaś 
wszelkie działania ograniczające naszą wolność spotyka
ją się z krytycznymi reakcjami. W oparciu o to założenie 
ustanawiamy prawa dla wspólnot, podejmujemy decy
zje, wydajemy sądy, żyjemy i działamy. Z kolei w obsza
rze nauki i poszukiwań teoretycznych funkcjonujemy 
w oparciu o nie mniej oczywistą prawdę nihil sine causa, 
czyli przyjmujemy, że nasze życie podlega przyczynowo
ści. Z tej perspektywy wolne Ja, wolny człowiek zdają się 
iluzją.

” H. Arendt, What is freedom?, w: taż, Between Past and Futurę, Fa
ber, London 1961; wyd. polskie: Co to jest wolność, w: taż, Między 
czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przeł. 
M. Godyri, W. Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa 1994 [dalej 
cyt. jako: Cw], „Podejmowanie pytania, czym jest wolność, wyda
je się beznadziejnym przedsięwzięciem. Natychmiast bowiem od
wieczne sprzeczności i antynomie, które jakby tylko czyhały na tę 
chwilę, wpędzają nasz umysł w rozmaite dylematy, wskutek czego 
uchwycenie istoty wolności lub jej przeciwieństwa (w zależności od 
podejścia do problemu) staje się również niemożliwe jak rozwiąza
nie kwadratury koła" (Cw, s. 175).
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Dodajmy, że w filozofii nowożytnej i współczesnej po
dejmowane były próby poradzenia sobie z tą dwuznaczną 
sytuacją. Jedna z tych prób uporządkowania sytuacji zwią
zana jest z osobą Immanuela Kanta, który wskazywał na 
tak zwaną antynomię między praktyczną wolnością a teo
retycznym brakiem wolności. Celem Kanta było ocalenie 
wolności poprzez dokonanie rozróżnienia rozumu „czy
stego", czy teoretycznego, oraz rozumu praktycznego, któ
rego centrum stanowi wolna wola. Zgodnie z tym poglą
dem człowiek jest obywatelem dwóch światów: w świecie 
zjawisk podlega przyczynowości, w świecie wolności jej 
nie podlega. Inną niezwykle ciekawą próbą było stanowi
sko współczesnego Kantowi francuskiego filozofa Maine 
de Birana20. W swoich, napisanych na początku XIX wieku, 
tekstach przedstawił on interesującą koncepcję, zgodnie 
z którą pośród wszystkich „rzeczy" spotykanych w świe
cie istnieje jedna, gdzie stykają się wolność i przyczyno- 
wość. Jest nią ludzkie ciało. Jego szczególny status polega 
na tym, że jest jednocześnie obiektywne i moje. Z jednej 
strony jako część natury podlega wszystkim jej prawom, 
z drugiej jest zawsze moim ciałem, które czuję i które 
dzięki wysiłkowi mojej woli mogę na przykład wprawić 
w ruch, zgodnie z własnymi zamiarami.

211 Por. Maine de Bi ran, Mémoire sur la décomposition de la pensée, ed. 
F. Azouvi, Vrin, Paris 1988.

Jak wygląda kwestia samej wolności? Chciałbym na 
przykładzie z konieczności uproszczonej i schematycz
nej historycznej analizy uwypuklić kilka momentów z nią 
związanych. Przede wszystkim wypada zauważyć, że 
nasze dzisiejsze rozumienia wolności różnią się od wcze
śniejszych, tak starożytnych, jak i nowożytnych. Można 
na ów stan patrzeć jako na pochodną długiego procesu. 
Ponadto kiedy mówimy o wolności, o tym, że człowiek 
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jest wolny, to dotykamy różnych znaczeń z tymi określe
niami związanych. Odnoszą się one do tak różnorodnych 
spraw, jak: zagadnienia polityczne, etyczne i metafizycz
ne. W dokładnej analizie cała ta różnorodność i zakres na
tychmiast dają o sobie znać, co, rzecz jasna, raczej utrud
nia systematyzację. Można się o tym łatwo przekonać, 
kiedy przeczytamy klasyczny już dzisiaj dla problematy
ki wolności tekst Isaiaha Berlina zatytułowany Dwie kon
cepcje leo/ności2’.

Historyczne przykłady

Na jakie kwestie związane z pojęciem wolności warto 
zwrócić uwagę? Trzeba zaznaczyć, że historycznie rzecz 
biorąc, problem wolności jest niemalże ostatnim tak zwa
nym wielkim problemem metafizycznym, czyli ostatnim 
spośród takich problemów, jak: byt, nicość, dusza, czas, 
natura, wieczność czy ruch. Oznacza to, że praktycznie od 
presokratyków po Platona nie zajmowano się wolnością 
jako centralnym tematem. Arendt twierdzi, że jego pierw
sze pojawienie się w naszej tradycji filozoficznej związane 
było z doświadczeniem religijnego nawrócenia opisanym 
najpierw przez św. Pawła, a następnie przez św. Augu
styna. Jednak obszarem, gdzie zawsze postrzegano wol
ność, nie jako problem, lecz jako fakt z życia codziennego, 
była polityka. Krótko mówiąc, starożytne pojęcie wolności 
związane było z doświadczeniem obywatela. Obywatel 
w przeciwieństwie do niewolnika był wolny w tym sensie, 
że mógł działać jako obywatel. Tak więc wolność polegała

21 I. B e r 1 i n, Dwie koncepcje wolności, w: tenże, Cztery eseje o wolności, 
przeł.H. Bartoszewicz,D. Grinberg,D. Lachowska, A. Ta- 
nalska-Dulęba, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1994. 
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na zajęciu miejsca w społeczeństwie. Wiązało się to z kil
koma sprawami. Po pierwsze, o bycie wolnym można było 
pytać, tylko biorąc pod uwagę własne usytuowanie w ob
rębie społeczeństwa. Po drugie, co znacznie różni nowo
żytne i współczesne koncepcje wolności od starożytnych, 
było rzeczą całkowicie normalną, że nie wszyscy ludzie 
byli wolni. Przywilejem wolności cieszyli się na przykład 
Grecy w przeciwieństwie do barbarzyńców, arystokraci 
w przeciwieństwie do pospólstwa, mężczyźni w przeci
wieństwie do kobiet. Trzeba raz jeszcze wyraźnie podkre
ślić, że była to wolność polityczna, nie zaś metafizyczna 
teoria na temat wolności.

Nowożytne koncepq’e wolności przeciwstawiały się 
starożytnym poglądom. Narodziły się one jako reakcja na 
różnego rodzaju wcześniejsze koncepcje kosmicznego po
rządku, w których to o ludziach myśli się jako o istotach 
z góry umieszczonych na swoim miejscu. Przeciwstawia
jąc się takiemu myśleniu, sądzono, że w rzeczywistości 
politycznej ludzka wolność jest wcześniejsza od prawo
mocnego początku, w tym sensie legitymizacja autorytetu, 
władzy może pojawić się tylko jako kreacja wolnych, dzia
łających podmiotów za sprawą zgody. Wolność jest częścią 
naturalnej kondycji człowieka czy, jak mówiono, „stanem 
natury". Słowem, najpierw jest wolność, struktury poli
tyczne przychodzą później. Do tego i podobnych przeko
nań odwoływali się między innymi: Thomas Hobbes, John 
Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant. Wyrosłe 
z tych poglądów teorie w historycznym procesie tworzyły 
podstawy naszego myślenia. Bez wątpienia trudno sobie 
nawet pomyśleć o jakimkolwiek zagadnieniu politycznym 
bez uwzględnienia wolności. Więcej, wolność na równi 
z takimi kwestiami, jak: równość, sprawiedliwość, władza 
staje się często bezpośrednim celem działania jednostek, 
grup społecznych a także narodów. Innymi słowy, jest ona 
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racją tego, że ludzie żyją i działają razem w różnych struk
turach politycznych.

Wolność, którą przyjmuje się za coś oczywistego we 
wszystkich teoriach politycznych, trzeba odróżnić od 
„wewnętrznej wolności" czy wewnętrznej przestrzeni, 
do której człowiek może uciec od zewnętrznego zniewo
lenia i czuć się wolnym. Ten radykalny gest i ruch z nim 
związany zyskał sobie miano „wolności negatywnej" 
lub „wolności od". Trzeba jednak za Arendt powtórzyć, 
że doświadczenia wolności wewnętrznej są pochod
ne w tym sensie, że zawsze zakładają wycofanie się ze 
świata - w którym wolność może być lub rzeczywiście 
zostaje zanegowana - do wnętrza, do którego nikt inny 
nie ma dostępu. Wewnętrzność staje się miejscem ana
lizy wolności. Jest ona miejscem absolutnej wolności, 
tam też odkryta zostaje podmiotowość. Kiedy spotyka
my się z tego typu myśleniem o wolności? Bez wątpienia 
w późnej starożytności. Przekonujące argumenty oraz 
opis wewnętrznej wolności odnaleźć można w tekstach 
wybitnego przedstawiciela stoicyzmu, Epikteta22. Twier
dził on, że wolny jest ten, kto żyje tak, jak chce. Trzeba 
jednak to twierdzenie uściślić. Człowiek jest wolny, jeśli 
ogranicza siebie samego, swoje działania do tego, co jest 
w jego mocy; jeśli nie sięga rzeczywistości, gdzie może 
być powstrzymany. Sławna grecka techne ton biou, sztu
ka życia, która tak fascynowała Michela Foucault23, pole
ga na tym, by umieć rozpoznać obcy świat z rządzącymi 

22 Zob. Epiktet, Diatryby; Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz 
Gnomologitim Epiktetowego, przeł. i oprać. L. Joachimowie z, PWN, 
Warszawa 1961.

23 Zob.M. Foucault,Historiaseksualności,przeł.B. Banasiak,T. Ko
mendant, K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa 1995; tenże, 
L'Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France. 1981-1982, Hau
tes Etudes, Gallimard, Seuil, Paris 2001.
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nim prawami, nad którym człowiek nie ma władzy, oraz 
własne Ja, którym może dysponować. Warto dodać, że 
celem tak pojętej wolności jest niezależność: z jednej stro
ny jest to niezależność wobec wszelkich form zewnętrz
nego zniewolenia: władzy politycznej, innego człowie
ka, praw przyrody, z drugiej strony niezależność wobec 
wewnętrznych pragnień i afektów: przyjemności, smut
ku, lęku - a szczególnie lęku przed śmiercią. Przenosząc 
relacje ze świata do wnętrza człowieka, Epiktet odkrył, 
że żadna władza nie jest bardziej absolutna niż władza, 
która dotyczy siebie samego. We wnętrzu człowieka od
naleźć można azyl, wewnętrzną twierdzę. Faktycznie, to 
wewnętrzne doświadczenie wolności staje się możliwe 
i w pełni uświadomione tylko dlatego, że najpierw mamy 
doświadczenie oddziaływania z innymi ludźmi i zdarze
niami w świecie. Innymi słowy, zanim pomyślę o wol
ności, muszę doświadczać bycia wolnym lub nie, które 
umożliwia mi na przykład wyjście z domu, swobodne 
poruszanie się po świecie i spotykanie ludzie w działa
niach oraz słowach. Tę wolność poprzedzać musi także 
wyzwolenie z konieczności życiowych.

Godne zastanowienia jest to, że niekiedy w naszej tra
dycji myślowej istotnie uważa się, że wolność zaczyna 
się wtedy, gdy człowiek opuszcza sferę publiczną, ob
szar życia zajętego przez wielu i że jest to doświadczenie 
odnoszące się nie do innych, lecz do siebie samego: czy 
będzie to dialog myśli samej z sobą, jak u Sokratesa, czy 
obojętna niewzruszoność Epikteta, czy wreszcie konflikt 
w sobie samym, a więc dramatyczne zmaganie się między 
„chcę i nie chcę" ujawnione przez św. Pawła i rozwinię
te przez św. Augustyna. Otóż wolność może stać się jed
nym z głównych tematów filozoficznych wtedy, kiedy jest 
doświadczana jako coś, co dzieje się we mnie samym i na 
zewnątrz jako oddziaływanie między ludźmi. Nawiązując 
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do myśli św. Augustyna, trzeba powiedzieć, że rzeczywi
ście dla kwestii wolności tradycja chrześcijańska odgrywa 
znaczącą rolę. Prawie automatycznie utożsamiamy wolną 
wolę z wolnością. Gdyby jednak wolność była tylko wolą, 
to musielibyśmy powiedzieć, że starożytni nie znali wol
ności, a to, jak wiemy, jest absurdem. Powtórzmy więc, dla 
Greków i Rzymian wolność była przede wszystkim poję
ciem politycznym.

Na czym wobec tego polega rola chrześcijaństwa i co 
takiego nowego do rozumienia wolności ono dodaje? 
Z pewnością jest tu wiele ważnych tematów. Zwrócę uwa
gę na dwa: pierwszy to odkrycie wspomnianej wolnej woli, 
drugi to rozumienie człowieka jako initium, jako początku. 
Obydwa znajdujemy u św. Augustyna. Jak wiemy, św. Au
gustyn, idąc za rozważaniami św. Pawła, we wnętrzu czło
wieka odkrył nową władzę, jakiej Grecy i Rzymianie nie 
znali, jest nią wola. Wola jest czymś innym niż rozum i po
żądanie. Jest ona jednocześnie władzą centralną, ponieważ 
decyduje o kierunku działania człowieka, spaja też wszyst
kie władze duszy. Charakterystyczne jest to, że wola zosta
ła po raz pierwszy odkryta, kiedy doświadczano jej nie
mocy, nie zaś jej siły. Kiedy myślimy o słabości, niemocy 
oraz ograniczeniach nałożonych na wolę jako moc, zwy
kle mamy na myśli niemoc człowieka wobec świata. Otóż 
świadectwa, jakie daje nam św. Augustyn, pokazują coś 
odmiennego. Nie chodzi tutaj bowiem o przerażające siły 
natury, okoliczności zewnętrzne czy władzę innych ludzi. 
Konfliktu między velie i nolle, między chcieć i nie chcieć jed
nocześnie, nie można przypisać okolicznościom zewnętrz
nym ani walce duszy z ciałem. To w obrębie samego Ja, 
w interior domus, tam, gdzie Epiktet sądził, że człowiek jak 
„w wewnętrznej twierdzy" może być absolutnym panem, 
tam właśnie wybuchł konflikt między człowiekiem a nim 
samym. Konflikt ten ujawnił słabość. Polega ona na tym, 
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że chcę i nie mogę, chcę czynić dobro, a nie mogę. Jest tu 
jakieś pęknięcie w samej woli. Jak powszechnie wiadomo, 
św. Augustyn w różny sposób próbował rozwiązać ten 
problem, na przykład poprzez przekształcenie woli w mi
łość, dzięki której człowiek ostatecznie uzyskuje spokój 
i ukojenie. Dla interesującej nas problematyki ważne jest 
to, że autor Wyznań dostarczył nam opisu nowej, całkowi
cie podstawowej dla człowieka władzy, jaką jest wola. To 
ona sprawia, że działamy, że kierujemy się na jakieś dobro 
lub od niego odstępujemy, że chcemy czegoś, co uznajemy 
za wartościowe itd., a zatem to, co nas dotyczy, w znacznej 
mierze zależy od woli, od tego, w jakim kierunku nas po
prowadzi. Wola staje się więc centralną władzą określającą 
człowieka.

Należy jednak zaznaczyć, że idea wolności u św. Au
gustyna nie była związana wyłącznie z liberum arbitrium, 
z wolną wolą i jej dylematami. W jego wielkim trakta
cie De Civitate Dei wolność jest postrzegana nie jako we
wnętrzna ludzka dyspozycja, lecz jako fundamentalna 
i nieusuwalna składowa ludzkiej egzystencji w świecie. 
Święty Augustyn stawia tam sławne pytanie: dlaczego 
Bóg uczynił człowieka bytem czasowym (temporalem) 
i umieścił pośród innych w świecie? I odpowiada: Czło
wiek został stworzony, by zaistniał początek ([initium] 
ut esset homo creatus est, ante quem nemo fuit). Oznacza to, 
że pojawienie się człowieka w świecie jest równoznacz
ne z pojawieniem się wolności. Człowiek jest wolny, po
nieważ jest początkiem i taki został stworzony. Jako że 
człowiek jest początkiem, może rozpoczynać, odradzać 
się; być człowiekiem i być wolnym oznacza to samo. Bóg 
stworzył człowieka, by wprowadzić w świat zdolność za
początkowywania, czyli wolność. W tym sensie św. Au
gustyn, choć tworzył wiele wieków temu, pozostaje nie
zwykle aktualny.
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Współczesne rozumienie wolności

We współczesnej tradycji myślenia o wolności istnieje taki 
nurt, w którym uwypuklony zostaje pewien nowy, intere
sujący jej aspekt. Charakterystyczne dla tej problematyki 
jest to, że wyłania się ona z ludzkiej wrażliwości. Otwiera 
ją pytanie postawione przez jednego z bohaterów Biesów 
Dostojewskiego - Kiryłowa. Na marginesie dodajmy, że 
Józef Tischner uważał tę postać za jeden z głównych sym
boli współczesnego doświadczenia wolności24. Dlaczego 
tak jest? Co uzasadnia taki pogląd? Jak wiemy, Kiryłow 
chce popełnić samobójstwo: zabijam się - mówi -

24 Por. J. Tischner, Ethos wolności, w: tenże, Świat ludzkiej nadziei, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 1992, s. 149 i nast.

25 E. F r o m m, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Z i e m i 1 s c y, Czytel
nik, Warszawa 1993.

by pokazać moją straszliwą wolność". Zatem wolność nie 
jest tutaj czymś neutralnym, nie patrzymy na nią jak na 
lukę w bycie lub brak przyczyny, ona fascynuje, ale jed
nocześnie napawa lękiem, zmusza do zajęcia określonej 
postawy. Sam Kiryłow zresztą sądził, że swoim samobój
stwem poświadczy fakt, że wolność istnieje. Ta, jeśli mogę 
użyć takiego określenia, negatywna afirmacja wolno
ści jest godna zastanowienia. Paradoksalnie Kiryłow nie 
ucieka od swojej wolności. On raczej odsłania jej negatyw
ną, od zawsze niepokojącą człowieka, ciemną stronę. Nie 
jest jednak kimś, kto zrzekając się wolności, potwierdza 
jej istnienie. Bohaterami takiej narracji są jednostki, gru
py społeczne, a nawet narody, o których w swoim dziele 
Ucieczka od wolności pisał Erich Fromm25. Zdaniem From
ma ludzie w długim procesie wyzwalania się od różnego 
rodzaju ograniczeń: natury, władzy, ideologii, osiągnęli 
stan wolności, która ich przeraża, napawa lękiem i zmu
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sza w imię bezpieczeństwa, pewności do zrzeczenia się 
jej. Fromm opisał wiele form „tej ucieczki": mogą to być 
samodestrukcyjne zachowania, sadystyczna zależność, 
oddanie się społecznemu autorytetowi, wodzowi czy ide
ologii. Zatem, by zapobiec osamotnieniu, izolacji, niemo
cy, by pozbyć się lęku, paraliżującej bezradności i uzyskać 
orientację w świecie, człowiek ucieka od wolności. Wol
ność ukazuje tutaj swój ciężar, odsłania coś niepokojącego 
człowieka.

Na ten jej element szczególną uwagę zwrócił dwudzie
stowieczny filozof francuski Jean Paul Sartre. Jego stano
wisko w kwestii wolności należy do najbardziej radykal
nych. We wczesnym okresie swej twórczości dowodził 
on, że wolność jest radykalną negatywnością, nicością. 
Teza ta wynikała ze specjalnego opisu kondycji ludzkiej, 
dla której punktem wyjścia jest inne stwierdzenie Dosto
jewskiego: „Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwo
lone". Sartre pisał: „[...] wszystko jest dozwolone, jeżeli 
Bóg nie istnieje, i w konsekwencji człowiek jest osamot
niony, gdyż nie znajduje ani w sobie, ani poza sobą punk
tu oparcia. Przede wszystkim zaś nie znajduje usprawie
dliwienia. Jeżeli rzeczywiście egzystencja poprzedza 
istotę, nigdy nie będzie można się usprawiedliwić powo
łaniem się na naturę ludzką. Inaczej mówiąc, nie istnieje 
determinizm, człowiek jest wolny, człowiek jest wolno
ścią"26. Człowiek został więc, zdaniem Sartre'a, rzucony 
w niemożliwą do zniesienia konieczność tworzenia sa
mego siebie, ta wolność jest nieograniczona, ale jej świa
domość przepełnia człowieka lękiem. Jest to nieuniknio
ne. Człowiek, co paradoksalne, jest skazany na wolność. 
Sartre podkreślał to, że wolność jest w znacznej mierze 

26 J. P. S a r t r e, Egzystencjalizm jest humanizmem, przet. J. Krajewski, 
Muza SA, Warszawa 1998, s. 38.
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negatywnością. Ta jej właściwość ujawnia się z całą ja
snością w relacji do drugiego człowieka. Inny to ktoś, kto 
zagraża mojej wolności, może mnie na przykład uprzed
miotowić, przez co zamiast być wolnością, stanę się jak 
przedmiot posiadający stałe, niezmienne właściwości. By 
tego uniknąć, muszę ciągle mówić „nie", wówczas wy
mykam się niebezpieczeństwu uprzedmiotowienia, któ
re równa się utracie wolności. W takiej sytuacji człowiek 
musi ciągle walczyć z innymi, a broniąc się, uruchamia 
w sobie zdolność negowania.

Współczesne doświadczenie wolności pokazuje tak
że jej inną stronę. Wolność może stać się bowiem wyra
zem twórczego bycia sobą. Nie jest ona tutaj negatyw
nością, lecz czymś zasadniczo pozytywnym. Wolność 
staje się afirmacją siebie, innych ludzi i świata. Rodzi się 
więc jako ruch, u podstaw którego leży zasadnicze „tak". 
Człowiek nie musi już czuć się zagrożony utratą wolno
ści, lecz może powiedzieć, że jest u siebie, że spróbuje za
gospodarować przestrzeń, jaką ma do dyspozycji. Wraz 
z aktem afirmacji zmienia się także stosunek do innego 
człowieka. Inny człowiek jawi się nie jako wróg, wobec 
którego reaguję strachem, lecz jako ktoś, kogo mogę jako 
równego sobie spotkać w tej nowej przestrzeni wolno
ści. Oprócz tego, zgodnie z tym poglądem, człowiek, je
śli jest wolny, może tworzyć. Charakterystyczne i godne 
podkreślenia jest to, jak wielu współczesnych i jednocze
śnie różniących się zasadniczo od siebie myślicieli odwo
łuje się, próbując mówić o wolności, do takich określeń 
jak „tworzenie" czy „twórczość". Robią to przykładowo 
Nietzsche, Foucault i Tischner27. Co jest przedmiotem 

17 J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, w: 
tenże, Myślenie w żywiole piękna, oprać. W. B o n o w i c z, Wydawnic
two Znak, Kraków 2005, s. 334 i nast.
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twórczości? Otóż przedmiotem twórczości staje się życie 
człowieka. Może on „tworzyć siebie" jako dzieło sztuki. 
Dzięki tej twórczości wydobywa ze swojego wnętrza co
raz to nowe moce twórcze pozwalające na przezwycię
żanie własnych słabości i ograniczeń. Jest to szczególna 
forma „brania siebie w posiadanie"; ta niełatwa i wyma
gająca swoistej dojrzałości postawa pomaga wyzwolić się 
z lęku przed ludźmi i życiem oraz dostrzec je jako coś 
niezwykłego i cennego.

Na zakończenie przywołam raz jeszcze słowa Arendt. 
W swoim szkicu poświęconym wolności zestawia ona 
dwie perspektywy, w których ujmuje się ludzkie życie na 
ziemi. Jedna z nich to perspektywa procesów naturalnych 
i politycznych, którym wszyscy musimy podlegać, druga 
to perspektywa działającego podmiotu.

Każdy czyn - piszę autorka Kondycji ludzkiej - (oglądany nie 
z perspektywy podmiotu działania, lecz od strony procesu, 
w którego ramach się pojawia zakłócając jego automatyzm) 
jest pewnym „cudem", a więc czymś, czego nie dało się 
przewidzieć. [...] Kiedy patrzymy obiektywnie - to znaczy 
z zewnątrz i bez uwzględnienia faktu, że człowiek sam jest 
początkiem, a także daje początek, wówczas szansa na to, 
że jutro będzie tak samo jak wczoraj, jest zawsze ogromna. 
Nie aż taka, co prawda, ale niemal równie prawdopodob
na była możliwość, że żadna Ziemia nigdy nie zaistnieje po
śród kosmicznych zdarzeń, że żadne życie nie rozwinie się 
z procesów nieorganicznych, i że żaden człowiek nie wyłoni 
się w toku ewolucji życia zwierzęcego. Decydująca różni
ca pomiędzy „absolutnym nieprawdopodobieństwem", na 
którym opiera się rzeczywistość naszego ziemskiego życia, 
a iście cudownym charakterem zdarzeń, które ustanawiają 
rzeczywistość historyczną, polega na tym, że w przypad
ku świata spraw ludzkich znamy autora owych „cudów". 
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Dokonują ich ludzie - ludzie, którzy dzięki podwójnemu 
darowi wolności i działania mogą ustanowić własną rzeczy
wistość (Cw, s. 206-208).

Ustanawiając ją, zawsze winni pamiętać także o wolno
ści innych ludzi.





Nota bibliograficzna

Niniejsza edycja została uzupełniona oraz poszerzona za
równo o rozdziały, które doczekały się już swoich pierwo
druków, jak i o teksty dotąd niepublikowane.

- Troska o siebie - etyka i podmiotowość (pierwodruk: Troska o sie
bie - etyka i podmiotowość w późnym okresie twórczości Μ. Fo
ucault, „Kwartalnik Filozoficzny" 2010, nr 4);

- Słuszność przed dobrem? (tekst publikowany po raz pierwszy);
- Ontologia wolności i zło (pierwodruk: Ontologia wolności i zło 

w filozofii Luigi Pareysona, „Logos i Ethos" 2011, 2);
- Etyka: uniwersalia w kontekście? (tekst publikowany po raz 

pierwszy; pierwotnie złożony do druku w pracy zbiorowej 
Horyzonty etyki hermeneutycznej, red. P. Domeracki, Universi
tas, Kraków [w przygotowaniu]).

- Jest coś, czego nie powinno być (tekst publikowany po raz 
pierwszy; fragmenty zostały złożone do druku jako Między
ludzka rzeczywistość. Zło w przestrzeni dialogu, IMJT, Kraków 
[publikacja zbiorowa w przygotowaniu]);

- O wybaczaniu (tekst publikowany po raz pierwszy; pierwotnie zło
żony do druku w wersji angielskojęzycznej jako On Forgiveness, 
w: Hermeneutics, Ethics, Education, Media, ed. A. Wierciński, LIT, 
Münster [w przygotowaniu]).
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71-72, 74-75, 78-79, 81-82, 92,
99, 103, 111, 118, 123, 136-137, 
140-142, 145-152, 155, 159-168,
170-171, 173-174, 201-202, 210, 
221-223, 233-234, 292, 298, 309,
312, 314-316, 319-320, 332, 341, 
343
e. a moralność 8-15,150,160
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e. autentyczności (ethics of au
thenticity) 95- 97,106,108,110- 
-111, 304
e. biznesu 16-17
e. cnót 183
e. deontologiczna 137
e. dyskursu 135, 137-138, 142- 
-143,147,151-153
e. formalistyczna 138-139
e. kognitywistyczna 138
e. lekarska 17,171
e. materialna 170,
e. medyczna 16
e. nie-możliwego (l'éthique de 
l'impossible) 297
e. normatywna 31
e. ponowoczesna 311, 316,
e. praktyczna 171
e. prawnicza 171
e. proceduralna 99-100, 115- 
-117,124,139,147
e. stosowana 167
e. środowiskowa 16-17
e. troski o siebie 72
e. ulepszania 321,
e. wartości 25,138, 170
e. zawodowa 17

eugenes 329
eugenika 320,329-333

e. liberalna 330-331

fallabilité (faillible) (omylność) 205, 
207, 209-211

fallabilizm 156
fatalizm 244, 275 ’
fatum 270, 275
fenomen 257, 260, 274 
fenomenologia (fenomenologicz

ny, fenomenalne) 20, 26, 29, 
142, 219, 252-253, 257, 261

fideizm 236
filozofia (filozoficzny) 129-131,

149,160,201, 213-214, 216-217, 
226-229,233,235-236,240, 251- 
-252, 254-255, 266, 272, 274, 
295, 313, 341,343, 346
f. człowieka (zob. antropologia)
f. dialogu 20
f. dramatu 37,39,251-252,255- 
-256, 263, 267
f. dziejów 219
f. egzystencji 225, 227
f. hermeneulyczna 236
f. innego 49
f. języka 20
f. moralności (zob. moralność)
f. pierwsza 50, 69
f. polityczna 117, 319
f. praktyczna 115,166
f. prawa 117,167
f. religii 236
f. totalności 68

formalizm (formalizacja, forma- 
listyczny, formalny) 137, 139, 
143,166,169-171 

fragilité (kruchość) 209

genealogia 73-74, 81,100,124, 264
g. moralności 81

genetyka (genetyczny) (zob. bio- 
inżynieria, inżynieria gene
tyczna) 322,329-331, 333-336 

genom 323, 330 
genotyp 329 
giftedness 336 
gnothi seau ton („poznaj samego 

siebie", poznanie samego sie
bie) 84, 89 

gnoza (gnostycki) 213-214, 216
g. agnostycka 216 
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godność 140,192, 260 
gra 278-279 
Grundsatz 182
grzech (peccatum) 205, 211, 213, 

215, 234, 239, 272-273, 292, 297
g. pierworodny (łac. peccato 
originale) 185, 212-213, 215- 
-216, 218, 237, 269, 271-272

hedonizm (hedonistyczny) 120 
heglizm (heglowski) 136,160,171,

232
hermeneutyka (hermeneutyczny) 

26, 152, 225-226, 235-237, 240, 
252
koło hermeneu tyczne 164 

heroizm 276
hexis (łac. habitus) 163 
hipostazą 51-52 
historia (historyczny) 73-75, 81,

92, 97, 108, 110, 122, 124, 127, 
130, 133, 136, 140, 145, 151,
160,164-166,172-173,180,190, 
201-205, 210-211, 213, 215-216,
219, 227-229, 232, 236, 240, 
243-247, 249,267, 269-270,273, 
283-284, 286,288, 296, 298-299, 
301-302, 304, 308, 310, 313, 
315-317,332, 334,340,342-344, 
352
h. idei 26, 251 

historiografia 228
Holokaust 67, 235, 291, 296, 310,

317
homo homini lupus 194
horyzont agatologiczny (zob. aga- 

tologia) 253
horyzont moralny (ang. moral 

framework) 304
hostis generis humani 197

humanizm 295,350
hybris 218, 327, 334

idealizm 226
ideologia 330, 349

i. komunistyczna 275
i. totalitarna 193, 270

idea regulatywna 155
il y a 51
immanencja 54-55 
immoralizm 18
imperatyw 29-30,58,125,138,169, 

171-172,181-182
i. ekologiczny 298
i. hipotetyczny 145
i. kategoryczny 138,143, 169
i. pragmatyczny 146
i. techniczny 146

imputabilité 168, 289 
initium 347
indywidualizm (indywidualność, 

indywidualny, indywiduali
zacja) 35-36, 97, 103-106, 108, 
116, 141, 149, 153-155, 192, 
234, 249, 272, 305, 310, 312, 
323, 337, 339
i. samorealizaqi 105 

indywiduum 36 
inność (zob. inny) 
inny (l'autre) (inni) 13-15, 30, 41,

45, 49, 52-64, 68-69, 88, 107- 
-108, 155, 159, 162, 165, 229, 
253, 275, 277, 286, 293, 310, 
315, 320, 335, 351
absolutnie inny (absolutna in
ność) 53, 62
inny we mnie 162
o sobie samym jako innym 159, 
168

intencja 78
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inteligibilność (intelligibilny) 142,
184

interpretaqa 149, 152, 155, 157, 
164, 185, 215, 220, 226, 228, 
235-237,240,252,259,263,269, 
271, 312

intersubiektywność (intersubiek- 
tywny, intersubiektywnie) 140, 
143,152-153,155,164, 

intuicjonizm 138 
in vitro 320, 324
inżynieria genetyczna 319, 329-

-330, 333, 335-337 
irracjonalny 236 
irrealność 35-36 
islam 286, 290

ja 33-36, 40, 51, 55, 58, 62, 64, 97,
241, 266, 341, 346-347
drugi ja 164
ja aksjologiczne (ja-aksjolo- 
giczne) 26, 32-36, 44, 251 
ja bytowo-poznawcze 68 
ja-Ty (relacja Ja-Ty) 26, 37, 42, 
251
ja-Inny (relacja Ja-Inny) 42, 63 

jednostka (jednostka ludzka, jed
nostkowy) 7, 31, 76-81, 90-91, 
104-105,111-112,115,120,129, 
140, 143, 146-147, 157, 171, 
191-192, 272, 286, 290, 295, 
313-315, 320, 334,344, 349 

jedność 132 
język 97,108,140-141,143,145,153,

211, 257, 286, 295,310, 336 
judaizm 294

kantyzm (kantowski) 136,161 
kara (poena) 213, 215, 237, 248-249,

276, 283, 287

k. śmierci 173 
kartezjański 84, 85 
katastrofa 219, 244, 248

k. ekologiczna 17 
klonowanie 320, 323 
kodeks 17, 76-77, 80-82, 314, 316 
kognitywistyczny 137-138 
Kołyma 276-278 
kompensacja (kompensować) 140- 

-141
kompromis 156-157, 220 
komunitaryzm (komunitarystycz-

ny) 115, 127,174 
komunizm (komuniści) 274-276 
kondyqa ludzka (kondyq’a czło

wieka) 193, 196, 198, 213, 231,
257,283-285,289,303,309,344, 
350, 352 

konflikt 15, 135, 150-151, 161,171-
-174, 241, 346 

konformizm 194 
konieczność 229, 232 
konscjentywność 34 
konsekwencjonizm 337 
konsensus 132-133,144,156-157 
kontekstualizm 174 
kontraktualizm 127 
konwencja (konwenq'onalny) 112 
kreacja 18 
kultura (kulturowy) 81-83, 97,103,

105,111,139,151,153,163,172, 
210-212, 295, 308, 310, 324 
k. autentyczności 110 
k. masowa 111
k. narcyzmu 110
k. podmiotowości 83
k. samorealizacji 105
k. współczesna 83, 105-106, 
110, 305
k. zachodnia 92,159, 340
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legalny 165-166
liberalizm (liberalny) 116, 119, 

130,132-133, 332
1. metafizyczny 130
l. polityczny 115,119,127-129, 
132

libertarianie 127
liberum arbitrium 348
logos 253

łaska 42, 44, 93, 271, 296

maksyma 151, 155, 169-171, 181- 
-185,187, 207, 222, 272

maksymin (maximin solution) (re
guła maksyminu) 125

malum 214-215
manicheizm (manichejski) 196, 

246, 266, 268-269, 274, 276-277 
maska 42
mądrość 145,170,213,216,224,286, 

294
m. praktyczna 170-173 

medycyna (medyczny) 92, 303,
309

meontologia (meontologiczny) 240- 
-241

metafizyka (metafizyczny) 38, 41, 
49, 57, 68-69, 100, 119, 129, 
131-132,143,149,166-167,181, 
188,195,200,228-230,232,236, 
245-246,254,265,271,273,277, 
320, 336, 343-344
m. dobra 26, 37, 41 

męczeństwo 191 
miłosierdzie 102 
miłość 87, 98, 107, 160, 223, 264,

277, 286, 294, 328, 333, 337, 
348

mimesis 112 

mit 211-216, 226, 235-237, 240-241 
monada 45, 52 
monologiczny 108,152 
moralis (pl. moralność) 160 
moralność (moralny, filozofia mo

ralności) 7-18, 43, 64-65,69, 72, 
74-82, 95, 98, 100-101, 103-108, 
112-113, 117-119, 128, 130-132, 
135, 137-141, 143-145, 149-157, 
159-161,166-171, 173-174, 181,
183.187- 188,190,192-193, 202, 
207,214,217,222-223,234,266, 
271-272, 289-292, 299, 301-303, 
306-317,320,322-328, 330, 333, 
336-337

moralny punkt widzenia (moral 
point of view) 139

motyw (motywaq’a) 78, 123, 142, 
204, 258, 268

nadzieja 28, 36, 39, 43-44, 46-47, 
185,234,244,251,269,271-272, 
314, 322, 349

nakaz 77, 90
narcyzm (narcystyczny) 103-105, 

109-110, 305
narracja 236-237, 349 
natura ludzka 12, 16, 98, 112, 123,

148.152.181.183.185.187- 188, 
193-194,211,234,319,326,331, 
337, 350

naturalizm (naturalistyczny) 33 
nazizm 197, 274, 330 
negacja 57, 68, 238, 268, 277 
negatywność 218, 231-234, 237, 

239, 240-243,247,249-250,350- 
-351
negatywność w pozytywności 
246

neoarystotelizm 136 
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neoplatonizm (neoplatoński) 214 
nicość 41, 46, 60,188,199-200, 208, 

214, 219-220,343,350
nicość (al nulla) 227-229, 231, 240- 

-243, 246,250
n. dynamiczna 243
n. statyczna 243 

nie-bycie 208 
niebyt 245, 256 
niekonkluzywność (niekonklu- 

zywny) 157
nie-możliwość (l'impossible) 297 
nienasycenie 263 
nienawiść 263, 264 
nieposłuszeństwo 238, 249 
nierówność 223 
nieskończoność (idea nieskończo

ności, nieskończone) 40-41, 53- 
-54,56,59, 69, 205, 223, 287 

niesprawiedliwość 65, 223 
nieszczęście 259-260, 334 
nieśmiertelność 69-70 
nieświadomość 204 
niewybaczalność (niewybaczalny) 

291, 293-294, 297-298, 299 
nihilizm (nihilistyczny) 104,194,229 
nihil privativum 215 
nihil sine causa 341 
non esse 200, 245 
norma 9-11,13-14,17,31-32,76-77, 

111-112,137-138,150,153,156, 
161-162,166,169-171, 222,291, 
298, 315, 323, 333, 337 
uniwersalność norm 32 

normalizacja 75, 295 
normatywność (normatywny) 12, 

138,143-144,148,153-154,156, 
296, 313-314

nowoczesność (nowoczesny) 304, 
307, 313, 317 

obecność 164 
obietnica 262 
obowiązek (obowiązkowy) 9-10, 

15,17, 65,99,110,141-144,150, 
154,160-162,166-171,173,222, 
290,312, 328,330, 335 

obóz
o. koncentracyjny 189-191,193
o. śmierci 189,196, 273-274 

odczarowanie (odczarowanie 
świata) 104, 305-306 

odpowiedzialność (odpowiedzial
ny) 13, 49, 55-56, 58-60, 62-64, 
67-70, 84, 142, 182, 185, 203, 
206, 215, 268, 289, 315, 317, 
320, 325-326, 332-334,336, 341 

odwet 264-265, 268, 274, 277 
ofiara 59, 69-70, 124, 218-219, 224, 

273, 278, 287, 317
Ontologią 40, 50, 68-69, 73-74, 98, 

162, 188, 203, 208, 214, 217, 
226-227, 229,230-231,236, 240- 
-242, 246, 255-257, 259, 265 
o. fundamentalna 203 
o. dysproporcji 205, 207 
o. wolności 230, 242 

ontologizm 50, 68 
ontoteologia 214, 217 
opowieść 237, 309 
osoba 27, 33, 42, 44-46, 99, 109, 

117-118,121,131-132,140,144, 
147,148-149,153-154,162,172- 
-173, 192, 225, 228, 266, 289, 
292-293, 309, 326, 330-332 
o. moralna 191,192 
o. prawna 190

oświecenie 270-271, 273, 278 
ooerlapping consensus (idea czę

ściowego konsensusu)132 
oznaczanie siebie 161 
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panlogizm 218 
pantragizm 218 
państwo 13,142,148,165,170-171,

207, 252, 295, 330 
partykularyzm 141 
pedagogika 90 ‘Ji"
permisywizm (permisywny) 104 
phronesis 170 
piekło 268-270, 278-279 
piękno 43, 256,351 
platonizm (platoński) 226, 242,

254, 256,266 
pluralizm (pluralistyczny) 102,127-

-128,130,132,148-149,172
p. wartości 29 

początek 240
p. życia 16 

poczytalność 289 
podmiot (podmiotowy) 18, 40, 44,

49, 51-55, 57-60, 63-64, 70, 73- 
-74, 77-80, 84-85, 87-89, 92, 95,
98, 108, 112, 117-118, 121, 123, 
139-140, 142, 152, 155, 161, 
168-170,179-180,182,184, 203,
205, 277,286,288-293,307,310,
312, 315, 320, 326, 344, 352
p. etyczny 79-81
p. moralny 79, 81
p. „oderwany" 307
p. transcendentalny 121 

podmiotowość 18, 49-51, 54-55, 58-
-60,67-68,71-72,74-75,77,83,87,
102,111,126,304,309,336,345 

pojednanie 115, 272, 295, 299 
pojmowalność 273 
pokusa 261-264, 267 
pole uczestnictwa 272 
polis 117,141 
polityka (polityczny) 53, 105-106,

115,118-119,129-133,144,174,

190, 201-202, 220, 222-223,266- 
-267, 276, 283, 290, 294-296, 
298-299,306,310, 313,315,337, 
339, 341, 343-347, 352 

ponowoczesność (ponowoczesny) 
311-313

postęp 301-302, 304-306, 310, 317 
p. a moralność 304-317 
p. cywilizacyjny 304 
p. moralny 310, 316-317 
p. naukowo-techniczny 303 
p. cywilizacyjny 303 
p. w moralności 301-317 

postheideggerowski 228 
postindustrialny 311 
postmetafizyka (postmetafizycz- 

ny) 148, 332
postmodernizm (postmodernisty

czny) 18, 20,113, 312
poświęcenie 69 
potępienie 261-262, 266 
potrzeba 54, 105, 123,152 
poważanie siebie (estime de soi) 

161-162,164
powinność 7,11,15, 29,161 
powściągliwość 148-149 
pozytywność 232, 238-240, 242-243, 

249
pożądanie 78
pragnienie 40-41, 54-55, 69, 78, 

99, 102,105,113, 117,164, 167, 
169-170, 182-183, 204, 222-224, 
263, 277-278, 316, 326, 346 
p. dobra 311
p. nieskończoności 55 

pragmatyzm (pragmatyczny) 133, 
145-146, 154, 312

prawda (prawdziwy) 73-74, 84- 
-85,138,154,156,193,195,236, 
252, 256, 265-266, 269, 341 
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prawo (prawny) 7, 9-10,13-14, 17, 
69-70, 76, 80, 92, 116-118, 139- 
-140, 145, 150-151, 165, 167, 
169,174,180-186,188,191,193, 
195, 216, 238-239, 261, 264-265, 
272, 277, 283, 289, 294-295, 
298-299,305,311, 315-316,323, 
327, 330, 332, 335, 337, 339, 
342, 346
prawa człowieka 144, 313

praxis 162,167-168,175

predestynacja 203, 339 
preegzystencja 246 
preferencja 39, 146, 163, 166, 168, 

254
Prinzip 182 
privazione di bene 237 
proheiresis 162,167 
prywaq’a (prywatywność, prywa

ty wny) 35
przebaczenie 283, 285-287 
przedstawienie 69
przemoc 49,114,179,193,260, 291 
przestrzeń

p. dialogu 256
p. agatologiczno-aksjologiczna 
44,46

przyjaźń (przyjaciel) 164 
przyjemność 71, 78, 120, 182, 258, 

346
przymus 143,153,160,166,330 
psychoanaliza 18, 85 
psychologia (psychologiczny) 

231, 296
psychoterapia 18-19

racjonalność (racjonalizaq’a, racjo
nalny) 99-100, 106, 124-125, 

127,135,137,139,144-146,154, 
162,166,180,182,184,186-187, 
215,217,231,235-236,263,271, 
299, 305, 307
r. instrumentalna 307-309
r. „oderwana" 308-309 

realność (realny) 208, 229, 237, 
240-242, 245-247, 257, 260 

receptywność 204 
redukcja 233 
regres w nieskończoność 186 
reguła 17, 31, 76-78, 80-81, 84, 92,

132,139,145,154,171-174,189, 
290-291
„R. Złota" 155

reifikacja 46 
rekurencja 59 
relatywizm (relatywizacja) 32,103- 

-106,108,114,149,316
religia (religijny) 67, 70, 105, 128- 

-132, 149, 167, 181, 185, 201, 
234-236, 240, 266-267, 269-271, 
283, 286, 295, 333, 335-336, 343 

rewolucja 276 
romantyzm 106, 226, 306-307 
rozkoszowanie się (jouissance) 55 
rozpacz 36, 44, 46-47, 249, 267 
rozum (rozumny) 52, 69, 99, 115, 

118,128,131,138,144,167-168, 
181, 183, 186, 218, 260, 265, 
270-271, 314
r. czysty 184, 217, 342
r. instrumentalny 103, 304-306
r. praktyczny 99, 138, 145-146, 
167, 170, 342
r. teoretyczny 138, 342 

rozumny (reasonable) 128 
równość (równy) 16,101-102,122- 

-127, 131, 140, 153, 164-165, 
320, 332, 340, 344 
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samoafirmacja 238 
samobójstwo 349 
samo-finalizaq'a 90 
samoodniesienie 51 
samo-początek 240 
samopoświęcenie 64 
samopoznanie 19 
samorealizacja 105-106,110-111 
samorozumienie 152 
samostanowienie 107,109, 114 
samoświadomość 34, 80 
samousprawiedliwienie 264 
samounicestwienie 45 
samotność 36, 50, 52-53, 191, 288, 

315
s. ontologiczna 50, 52
s. psychologiczna 50 

samowiedza 28 
samozniszczenie 233, 249 
sceptycyzm moralny 145 
seksualność (seksualny) 71-72, 75, 

77
sens 98,101,104,109-110,114,149, 

165,219,228,236,257,260,265, 
269, 275, 284, 299, 304-305 

separaq'a 52, 62 
simtilacre 295
single source-principle 102 
Sitłlichkeit 171 
skończoność 41, 209 
słowo 64,108, 260 
słuszność (ang. right, słuszny) 

100-101,115-119,121,125,129, 
131,137-138,144-145,147,153- 
-155,198, 272, 329
s. działania 12

sobość 59, 87 
socjalizacja 144 
socjalizm 273 
sollicitude 164

solidarność (solidarnościowy) 25, 
141-142,191, 248, 333-337

solidaryzacja 35
s. egotyczna 34
s. wewnętrzna 34 

społeczeństwo (społeczność, spo
łeczny) 116, 118, 120, 122, 128- 
-129, 131-132, 140, 142, 144, 
149, 155, 164-165, 172, 174, 
193-194, 222, 275-276, 295-296, 
298,302-303,306, 310-312,314- 
-316, 324, 331, 333, 335-337, 
344, 349-350
s. kapitalistyczne 276
s. demokratyczne 128
s. przemysłowe 276
s. techniczne 307

spotkanie 37-39, 41-42, 52-53, 55, 
57, 68, 252-256, 263 

sprawiedliwość (sprawiedliwy) 7, 
10, 38, 60, 62, 68, 101-102, 115- 
-132, 141, 145, 149, 151, 160, 
162,164-166,171-172,174, 220, 
222, 249, 268, 275, 313, 323, 
340, 344

stoicyzm 92, 224, 345 
subiektywizacja 81 
subiektywizm (subiektywny) 103, 

142, 277, 289
subiektywność 68, 107 
substancja (substancjalność, sub

stancjalny) 51, 78, 99,130,132, 
140,143-144,148, 214
s. etyczna 78-80 

substytucja 59, 63-64, 69-70 
sumienie 28,30,160,162,186,191-

-192, 261-262, 292
system (systemowy) 13, 165, 195, 

220, 231, 315
s. etyczny 32, 321
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s. kapitalistyczny 275
s. kamy 190
s. komunistyczny 275
s. polityczny 195
s. totalitarny 180, 190, 192-193
s. wartości 77, 91 

sytuacja
s. graniczna 30, 44, 294
s. ontologiczna 229
s. pierwotna (ang. original po
sition) 121,124-126,139 

szacunek 7, 62, 140, 162, 167, 170,
172-173,186, 261, 333 
szacunek wobec siebie (fr. re
spect de soi) 161-162 

szaleństwo 74, 286, 294, 299 
szczęście (szczęśliwy) 7, 15, 120,

125, 146-147, 219, 258, 328, 
334, 336 

sztuka 91,112

śmierć 57, 60, 122, 160, 179, 191, 
195-196, 217, 223, 243, 258-259, 
261, 274, 288,291,313, 320, 346 
ś. Boga 320
ś. człowieka 74, 267, 269-270, 
278 '

środowisko 17, 27,173 
świadectwo 56, 60, 277 
świadek 191
świadomość 31, 33, 40, 43, 46, 68,

144,211-212,236,244, 251,266, 
268, 273, 290, 302, 306, 314, 
316, 334-335, 340,350 
ś. arefleksyjna 34 
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Summary

In the book Human Being between Good and Evil. Studies on Con
temporary Ethics the author would like to draw readers' attention 
to some important ethical issues. It is the matter of fact that ethics 
has become today a very important part of many actual debates. 
It is because the ethical questions touch on many intricate fields 
of human activities.

In the book, the author discusses a number of themes in the 
contemporary moral philosophy. The first part of the book may 
also serve as a presentation of the panorama of the chosen posi
tions in the contemporary moral philosophy. The author seeks to 
discover what we can learn about the meaning of good and evil, 
human freedom and responsibility. He looks at the way in which 
such contemporary moral philosophers as J. Tischner, E. Levi
nas, Ch. Taylor, P. Ricoeur, M. Foucault, J. Rawls. J. Haberamas. 
M. J. Sandel and others have sought to come to grips with diffe
rent important issues in the moral philosophy. In the second part, 
he turns to philosophers such as I. Kant, who coined the expres
sion "radical evil", as well as to H. Arendt in order to understand 
what the evil is. Furthermore, he examines recent explanations of 
evil, namely the thinking of P. Ricoeur, L. Pareyson, J. Nabert and 
J. Tischner. In the third part of the book, the author also tries to 
understand what the place of morality in the age of outstanding 
scientific progress is, what we should do, and how to behave as 
the moral agent, especially in the time of technological revolu
tion and genetic engineering. In this situation the key role is gi
ven to human freedom.
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