
RACJONALIZM 
(Słowenia)

Idea racjonalizmu (racionalizem) na ziemiach słoweńskich jako wyraz nowo-
czesnych tendencji filozoficznych pojawiła się stosunkowo wcześnie (już w po-
łowie XVIII wieku), stanowiąc ideologiczną podstawę kształtowania się oświe-
cenia (→ oświecenie). Współistnienie racjonalizmu z ideami oświeceniowymi 
splatało się z wiarą w rozum jako jedyną instancją organizującą ludzką rzeczy-
wistość; racjonalizm oznaczał także analizę myślową i zainteresowanie człowie-
kiem i jego miejscem we wszechświecie oraz przekonanie o wolności jednostki 
i tolerancji względem jej natury. Zasadnicze postulaty kojarzone z oświeceniem 
i racjonalizmem wydatnie wzbogaciły słoweńską kulturę (→ kultura) duchową, 
oddziałując w późniejszym okresie również na szeroki zakres praktycznych        
i pragmatycznych aspektów życia społecznego, politycznego i ekonomicznego 
narodu (→ naród). 

Słoweńska praktyka pojmowania racjonalizmu, o czym zaświadcza Slovar 
slovenskega knjižnega jezika (1970), będący całościowym zapisem słoweńskiej 
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leksyki od klasyków XIX wieku aż po współczesność, obejmuje trzy podstawo-
we obszary: znaczenie obiegowe (uznanie rozumu za jedyną instancję  w pro-
cesie myślenia i działania), znaczenie filozoficzne (kierunek myślowy, który 
uważa rozum za jedyne źródło poznania, niezależne od zmysłów) i znaczenie 
praktyczne (jako racjonalność). Słowniki specjalistyczne (np. V. Struk, Mali filo-
zofski leksikon, 1985) zwracają uwagę, że racjonalizm nie jest tylko terminem       
z zakresu teorii poznania. W ujęciu ontologicznym pojęcie to jako podstawę sta-
wia rozumność (biti razumski) i zasadę logiczną (logični princip, logos), w etyce 
oznacza wagę rozumu w moralnym postępowaniu człowieka, natomiast w filo-
zofii prawa łączy się z odrzuceniem historyzmu i realizacją racjonalnej kon-
strukcji prawa naturalnego jako abstrakcyjnej normy dla oceny konkretnych 
form prawnych. Funkcjonuje również teologiczny wymiar racjonalizmu, w któ-
rym umysł (um), a nie objawienie (razodetje), jest źródłem dogmatów religijnych;     
w tym kontekście racjonalizm jest swego rodzaju gnozą – prawdy wiary bowiem 
próbuje ulokować w rozumowym dowodzeniu (razumsko dokazovanje). 

Pierwsze echa racjonalizmu, tendencji zmierzających do trzeźwego i rozu-
mowego postrzegania rzeczywistości i wszystkich jej przejawów, łączy się         
z bogatą tradycją słoweńskiej reformacji (→ reformacja) i protestantyzmu    
(→ konfesje). Racjonalizm zyskał wówczas rangę mody kulturowej, która w sto-
sunku do chrześcijaństwa była zjawiskiem obcym i zewnętrznym, a poza tym 
XVIII-wieczny racjonalizm i ówczesne tendencje oświeceniowe aktualizowały 
reformację i jej tezy. Aktualizacja ta wynikała z przekonania, że to właśnie          
w XVI wieku stworzono ideowe podstawy pozwalające na ukształtowanie nowej 
refleksji o człowieku, a zatem systemu myślowego, który w pełnej formie ob-
jawi się właśnie w XVIII stuleciu. Już we wczesnej fazie oświecenia na ziemiach 
słoweńskich doszło do istotnego zwrotu myślowego, który dokonał się także na 
zachodzie Europy. W jego wyniku nastąpiła gruntowna racjonalizacja religii 
(→ religia) w obrębie chrześcijaństwa, pojawiła się przy tym krytyka ufundo-
wana wyłącznie na racjonalnych przesłankach, proklamowano też autono-
miczność rozumu w religii (religia bez tajemnic) i propagowano racjonalne 
myślenie. Te właśnie przełomowe przemiany – zdaniem historyka i socjologa 
Janka Prunka – przesądziły o tym, że racjonalizm i oświecenie ukształtowały 
w zachodniej Europie cywilizację rozumu, która odróżnia ją od reszty świata 
(J. Prunk, Racionalistična civilizacija 1776–2000, 2008). 

W drugiej połowie XVIII wieku znaczący wkład w propagowanie oświecenia 
i szerzenie racjonalizmu, a przy tym edukacji, szkoły i książki, wniósł → janse-
nizm, którego początki na ziemiach słoweńskich wiąże się z biskupem Lublany 
Karlem Janezem von Herbersteinem (1719–1787). Wyznawany przez janse-
nistów utylitaryzm, dyktowany racjonalnym poczuciem użyteczności służby, 
jaką pełnili, uwidaczniał się także w specyficznym pojęciu sztuki, co ujawniało 
się w krytyce barokowego przepychu i dysharmonii. 

Istotną rolę w XVIII wieku w ukierunkowaniu refleksji filozoficznej na aktu-
alne tendencje obecne w Europie (w tym przede wszystkim idee racjonali-
styczne) odegrał na ziemiach słoweńskich Ferdinand Tirnberger (1719–1784), 
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który uchodzi za autora dwóch ważnych dla racjonalizmu rękopisów: Philosophia 
rationalis (1756) i Philosophiae tractatus (1757). Zasługą tego myśliciela było 
odejście od scholastycznych reguł, scholastyki pojętej jako quaestiones inutiles 
et inanes – w jego myśli uwidacznia się wpływ René Descartes’a (1596–1650)       
i Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646–1716). Tirnberger rozwinął teorię o trzech 
rodzajach idei: własnych, przejętych z zewnątrz i wrodzonych (ideae adven-
titiae, factititae, innatae). Twierdził, że sąd (wniosek) wynika z określonej my-
ślowej treści, z którą człowiek się zgadza, cały zatem logiczny proces uznał za 
wyraz rozumowego działania (judicium nihil est aliud quam assensus vel dis-
sensus, quo mens aliquid aprobat vel improbat). Równie ważną jego innowacją 
była idea dotycząca kierunku prawdy, która powinna łączyć się z kryteriami 
jasności. W opozycji do jego myśli pozostawał wówczas Anton Erberg (1695–
1746), profesor uniwersytetów w Wiedniu i Grazu, rektor kolegium w Lublanie, 
obrońca założeń scholastycznych. W późniejszym okresie Tirnberger odszedł 
od poglądów Descartes’a i Leibniza, co oznaczało, że na samym początku 
oświeceniowych tendencji na ziemiach słoweńskich zaznaczył się rozdźwięk 
pomiędzy racjonalizmem i empiryzmem. Kontakt między słoweńskimi myśli-
cielami był jednak pośredni, gdyż jak wykazała Alma Sodnik (1896–1965), 
Tirnberger czerpał z myśli dostosowującej arystotelesowsko-scholastyczną lo-
gikę do kartezjańskiej refleksji, którą reprezentował francuski myśliciel (przy 
tym również przeciwnik jezuitów i jansenista) Antoine Arnauld (1612–1694).

Racjonalizm przejawiał się nie tylko w kulcie rozumu jako zasadzie organizu-
jącej rzeczywistość ludzką, ale także w praktycznych przedsięwzięciach słoweń-
skich działaczy i ideologów. Marko Pohlin (1735–1801), jeden z najważniej-
szych przedstawicieli słoweńskiego oświecenia, głosił entuzjazm dla wysiłków 
na rzecz edukacji narodu, reprezentował też tzw. filologiczny racjonalizm, będą-
cy ideową wykładnią dla autorów słowników, którzy w poprzednim stuleciu 
pisali grammaires raisonnées. Jego gramatyczny ideał jest racjonalistyczny        
w znaczeniu „okresu barokowo-klasycystycznego” (baročno klasicistična doba), 
ponieważ sytuuje język na fundamencie abstrakcyjnych zasad rozumowych,    
a nie na samym rozumie, który opiera się na doświadczeniu. 

Na racjonalistyczne podłoże należy wskazać także w przypadku dzieła kolej-
nego wpływowego reprezentanta oświecenia słoweńskiego Žigi Zoisa (1747–
1819). Świadczą o tym jego poglądy dotyczące kształcenia (→ kształcenie) lu-
dzi, których za pomocą wiedzy należy przekonywać, by porzucili zabobony. 
Trzeba szerzyć i propagować korzyści płynące z nauki, a także uczyć i wycho-
wywać, by człowiek stał się rozumną i w pełni szczęśliwą istotą. Opowiadał się 
również za racjonalną płaszczyzną funkcjonowania języka i literatury. Uważał, 
że gramatyka jest dziedziną rozumu i zmysłów, język literacki powinien zatem 
realizować zasadę racjonalnej równowagi między formą a treścią. Był też zwo-
lennikiem klasycystycznego wzoru poezji, w której cenił jasność i prostotę, a od-
rzucał barokowy przepych stylu, wskazując na horacjańską zasadę utile et dulce.

Racjonalizm legł także u podstaw pragmatyki i ideologii słoweńskiego re-
alizmu, a chłodne i rozumowe postrzeganie rzeczywistości stało się w słoweń-
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skiej kulturze istotnym komponentem tego okresu. W pracy Filozofski slovar 
(1941) Aleš Ušeničnik (1868–1952) określił realizm dwojako: po pierwsze 
jako „pogląd o istnieniu także realnych obiektów w opozycji do idealizmu, który 
neguje rzeczywiste obiekty i uznaje tylko istniejące jako idea w podmiocie albo 
same przez się, a nie w rzeczywistości”; po drugie zaś jako „pogląd głoszący, że 
istnieją idee ogólne, gdy są obecne w świecie rzeczywistym (co stoi w opozycji 
do nominalizmu i konceptualizmu)”. Słoweńscy realiści – podobnie jak wcze-
śniej twórcy i działacze oświeceniowi – orientowali się przede wszystkim na 
szeroki krąg odbiorców: chłopstwo, średnie warstwy mieszczaństwa i ludzi 
wykształconych. Jeden z ideowych inicjatorów słoweńskiego realizmu Fran 
Levstik (1831–1887) w programowym tekście Popotovanje iz Litije do Čateža 
(1858), w całości poświęconym przeciętnemu chłopskiemu odbiorcy i jego 
sprawom, dokonał znaczącego przełomu w ideowej orientacji produkcji literac-
kiej i jej tematyczno-problemowym ukierunkowaniu, zwłaszcza w kontekście 
programowych założeń France Prešerna (1800–1849) i Matii Čopa (1797–1835) 
z lat 30. XIX wieku (których literackie myślenie było nastawione na poezję 
wysoką, przeznaczoną dla wykształconego odbiorcy). W swoich demokratyczno-
-oświeceniowych ambicjach dominującą rolę w dotarciu do jak najszerszych 
warstw społecznych Levstik przypisał prozie, która miała spełniać wśród nich 
misję kulturalną i narodową (przy prozie „chłopstwo najłatwiej się przebudzi, 
najłatwiej odczuje radość do książki”). Boris Paternu uznaje właśnie ten 
(pragmatyczny i racjonalistyczny) sposób podejścia do funkcji literatury za 
istotny dla całego słoweńskiego realizmu: proza zyskuje przede wszystkim zna-
czenie społeczne i odgrywa role społeczne, poezja natomiast w głównej mie-
rze kontynuuje funkcje literackie (K tipologiji realizma v slovenski književnosti, 
„Jezik in slovstvo” 1981/1982). Levstik opowiedział się za równowagą między 
rzeczywistością i idealizmem, między pierwiastkiem jednostkowym i typo-
wym, między rzeczą i ideą, dlatego też w swoich działaniach zmierzających do 
zmiany rzeczywistości zgadza się z innymi teoretykami realizmu, takimi jak: 
Wissarion Bielinski (1811–1848), Nikołaj Czernyszewski (1828–1889), Nikołaj 
Dobrolubow (1836–1861), Hippolyte Taine (1828–1893) lub innymi konty-
nuatorami poszukiwania harmonii między ideą a jej obrazem, czyli rzeczywi-
stością. Doszedł też nawet do hiperrealizmu, postulując „prawdę samą przez się, 
nagą, niepoetycką” (A. Slodnjak, Zgodovina slovenskega slovstva III, 1961).

Z kolei Janko Kersnik (1852–1897) jako przedstawiciel dojrzałego realizmu 
widział w jego genezie głównie fundament naukowego myślenia, natomiast    
w romantyzmie ramy myślenia mitycznego (sam realizm traktował jeszcze      
w łączności z idealizmem) (Razvoj svetovne poezije, 1878). Rolę sztuki do-
strzegał zwłaszcza w realizacji funkcji dydaktycznych: sztuka miała ludzką 
naturę, podporządkowaną materialnym prawom, powinna „uczyć, wywyższać 
i uszlachetniać”. Inny przedstawiciel słoweńskiego realizmu, Fran Celestin 
(Naše obzorje, 1883), szedł nawet dalej, twierdząc, że ostatecznym celem re-
alizmu jest wychowawczy i społeczny aktywizm. Tego typu dydaktyzm, rodzaj 
tendencji pouczającej (poučnost), wyrażany mniej lub bardziej jasno, stał się 
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nieodłącznym elementem wszystkich realistycznych programów słoweńskich. 
Generalnie rzecz ujmując, myślenie o realizmie, który pojawił się w drugiej 
połowie XIX wieku na ziemiach słoweńskich, czy też sama teoria realizmu roz-
wijały się w kontakcie z niemiecką estetyką klasycystyczną i tradycyjnym roz-
graniczaniem elementu rzeczywistego od idealnego, co kształtowało się na linii 
Lessing – Goethe – Hegel – Vischer – Ludwig i sięgało aż do myśli Karola Marksa 
(1818–1883) i Fryderyka Engelsa (1820–1895) (wśród słoweńskich intelek-
tualistów popularność zyskał zwłaszcza pogląd Engelsa z 1888 roku o realizmie 
jako nie tylko precyzji w szczegółach, ale także wiernym obrazowaniu typowych 
zjawisk w typowych okolicznościach). W słoweńskich warunkach realizm do-
magał się jednak większej niż gdzie indziej idealizacji, zarówno w zawartości 
problemowej, jak i językowej – w latach 80. Anton Aškerc (1856–1912), jeden 
z najważniejszych słoweńskich poetów tego czasu, w liście do Frana Levca 
(1846–1916) (Pismo Franu Levcu) z 15 stycznia 1886 roku pisał, że jeśli „po-
etę pochłonie bezmiar społecznej mizerii, musi uważać, żeby prozaiczny duch 
nie popsuł mu estetycznego wyrazu!”. Termin ten pozostał zatem  w dużej mierze 
nieprecyzyjny (i nieokreślony względem wcześniejszej tradycji oświeceniowej), 
dlatego też ważny wydaje się fakt, że w 1884 roku użył go (zdravi realizem) 
jeden z najbardziej zaciekłych przeciwników realizmu, dogmatyczny moralista 
biskup, pisarz i teolog Anton Mahnič (1850–1920). 

Racjonalizm stał się także przedmiotem refleksji w kompleksowej pod wzglę-
dem poruszanych zagadnień rozprawie Socializem (1901) czołowego intelektu-
alisty nurtu katolickiego Janeza Evangelisty Kreka (1865–1917). Racjonalizm, 
który Krek definiuje jako stanowisko utrzymujące, iż najwyższą siłą, według któ-
rej dokonuje się oceny, jest własny rozum, odrzuca prawdę objawioną, a w poli-
tyce (→ polityka) ujawnia się w akcentowaniu indywidualizmu (co łączy go z libe-
ralizmem) (→ liberalizm). W swojej diagnozie, wskazującej na niewystarczal-
ność we współczesnym modelu państwa i społeczeństwa rozwiązań propono-
wanych przez liberalizm ekonomiczny i → socjalizm, zauważa, że zarówno naiw-
ny optymizm leseferyzmu, wezwania do rewolucji (→ rewolucja), jak i dziecin-
na nadzieja, że dyktatura proletariatu zapanuje w największych państwach 
świata, okazały się efektem „niehistorycznego racjonalizmu” – pozostałości 
„eudemonicznego oświecenia” XVIII wieku. W tej samej rozprawie wskazywał 
też, że człowiek jest istotą rozumną, mającą wolną wolę i że dysponuje umy-
słem, dzięki któremu przewyższa całość stworzenia, ale umysł musi się rozwi-
jać, co może dokonać się tylko w społeczeństwie. Jednostki tworzą – jego zda-
niem – wspólnotę wedle własnej mądrości i woli, a nie praw fizycznych, czym 
podważa nacjonalizm i rasizm bazujące na przynależności rodowej i związ-
kach krwi. Racjonalistyczne postrzeganie człowieka i wspólnoty objawiało się 
zatem w jego przypadku w akcentowaniu rozumu jako siły kontrolującej ich 
wzajemne relacje i w tłumieniu emocjonalnych, nieracjonalnych odruchów     
w ramach stosunków społecznych. 

Słoweński racjonalizm odcisnął piętno także na myśli katolickiej wchodzą-
cej w dialog z wieloma różnymi ideami. Racjonalistyczne założenia ujawnia 
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myśl Aleša Ušeničnika, który jest uważany za jednego z największych filozo-
fów słoweńskich. Głównym przedmiotem swoich filozoficznych poszukiwań 
uczynił on samo źródło refleksji filozoficznej. Zastanawiając się, czy ludzka 
wiedza jest dana, podziela wątpliwości René Descartes’a (1596–1650). Każdą 
myśl należy poddać krytyce i postawić w stan wątpliwości. Za Descartes’em 
powtarza: Cogito ergo sum – Mislim, torej sem (A. Ušeničnik, Knjiga o življenju, 
1929). Człowiek może poznać świat i faktycznie poznaje go takim, jaki jest, 
dlatego też sam siebie poznaje jako ukoronowanie stworzenia i dzięki temu 
„pnie się” ku Stworzycielowi. To scholastyczne w istocie myślenie nadaje dro-
dze poznania dwa kierunki: myśl przenika rzeczy, analizuje je, ocenia, oddzie-
la to, co istotne, od tego, co nieistotne, ale też ustanawia właściwą hierarchię 
wszechrzeczy i stwarza związek pomiędzy aktem umysłowym jednostki a umy-
słem Stworzyciela. 

Aleš Ušeničnik podejmuje również refleksję nad jednym z najważniejszych 
dylematów tradycji chrześcijańskiej w zderzeniu z nowoczesnością (→ nowo-
czesność). Zgodnie ze stanowiskiem Tomasza z Akwinu (1225–1274) i jego 
kontynuatorów oraz nauką Kościoła katolickiego wiara i rozum nie wykluczają 
się (jako że pochodzą od Boga), lecz wzajemnie uzupełniają, a filozofia może po-
twierdzać zasady wiary. Nowoczesność z kolei pozostaje w przekonaniu, że Bóg 
nie jest tym, kto wiąże całość istnienia, dlatego szuka na nowo jedności świata. 
Odnosząc się do tej zasady, Ušeničnik zauważa, że nowoczesność to szczegól-
na forma filozofii emocji (filozofija čustev), która nie gwarantuje człowiekowi 
absolutnej prawdy. Dlatego nowoczesność jest w negatywnym sensie agnosty-
cyzmem, w pozytywnym zaś immanentyzmem, ewolucjonizmem (→ ewolu-
cja) i relatywizmem (O spoznanju, 1941). Rozpad tej jedności rzeczywistości, 
która była charakterystyczna dla średniowiecznej kultury chrześcijańskiej          
i tradycyjnych wspólnot, oznaczała na ziemiach słoweńskich poważne podziały 
i konflikty społeczne. Ušeničnik i inni kontynuatorzy myśli neoscholastycznej 
trwali przy wizji kulturowej jedności świata, mającej fundament w filozofii. Już 
Anton Mahnič wraz ze swoim postulatem metafizycznej trójcy „prawdziwe, 
dobre i piękne” (resnično, dobro in lepo) jasno sprecyzował program takiej jed-
ności wśród Słoweńców w polityce, życiu społecznym i kulturze. Ušeničnik opo-
wiada się zatem za powiązaniem różnych dziedzin życia społecznego, które nie 
rozwijają się na fundamencie metafizycznym bądź chrześcijańskim (Katoliško 
načelo edina moč zoper anarhijo, „Čas” 1912, št. 6). W tym też sensie widzi ścisły 
związek między kulturą, metafizyką i wiedzą – wszystko opiera się na filozofii 
lub teologii (filozofię uważa za dziecko teologii – podobnie jak Tomasz z Akwinu 
– która musi więc tym bardziej posługiwać się zasadą rozumową, żeby lepiej 
odgrywać swoją rolę). Spoglądając na wszystkie aspekty życia społecznego, 
politycznego, kulturalnego czy gospodarczego, czynił to przez pryzmat nauki 
Kościoła. Ten punkt widzenia w jego myśli i działalności wynikał z ogromnego 
zaufania do Chrystusa, gdyż – jak sam przyznawał – sam Gotthold Ephraim Les-
sing (1729–1781) wiarę pojmował jako ukierunkowanie swojego umysłu na 
Chrystusowy umysł (A. Ušeničnik, O spoznanju, 1941). Podejmując też refleksję 



nad drogami poznania głównych przedmiotów filozofii, Ušeničnik dokonuje 
krytyki popularnych, produktywnych w swoich czasach teorii: sensualizmu, 
psychologizmu, racjonalizmu. Ten ostatni jego zdaniem oznacza, że umysł po-
znaje, czerpiąc tylko z siebie, i w ten sposób odrzuca wszelką możliwość pozna-
nia bytu innego (zwłaszcza zewnętrznego) (A. Ušeničnik, O spoznanju, 1941). 

Istotnej adaptacji idei racjonalizmu w obszarze myśli katolickiej dokonuje 
filozof i biskup Lublany Anton Stres (ur. 1942). Odnosząc się w swoich głoszo-
nych publicznie wykładach do relacji między rozumem a wiarą, zwraca uwagę, 
że pojmowanie i racjonalizowanie wiary (razumevanje vere) prowadzi do dwóch 
skrajności: fideizmu, który zakłada, że wystarczy wierzyć „na ślepo” (slepa 
vera), i racjonalizmu, który odrzuca wszystko, co niezrozumiałe. Stanowisko 
pierwsze niesie niebezpieczeństwo fundamentalizmu, prowadząc przy okazji 
do niebezpiecznej skrajności emocjonalnej. Rozumność, racjonalność (razum-
nost) jest trzeźwością, umiarkowaniem, skromnością, dlatego też oznacza wielki 
dar Boży, którego nie można lekceważyć. Akceptacja prawd chrześcijańskich    
i przyjęcie Jezusa Chrystusa może dokonać się tylko w zgodzie z wolną wolą 
człowieka, a to wymaga, by człowiek dostrzegł racjonalność i zasadność wiary 
(Človek in njegov Bog, 1994). Racjonalizm zatem stawia rozum w roli jedynej    
i naczelnej miary wszystkich rzeczy, ale – jak zauważa teolog – wiara nie jest 
matematyką. Wiara nie została stworzona w rozumie człowieka, tylko została 
człowiekowi objawiona przez Boga, dlatego logiczne i naturalne wydaje się, że nie 
wszystko w niej jest racjonalne (razumsko). Jeśli Bóg jest prawdziwie Bogiem, 
to jasne jest też, że jest On potężniejszy od ludzkiego rozumu. W perspektywie 
wiary rozum ma jednak istotne ograniczenia: może być narzędziem poznawania, 
instrumentem nauki, ale określa go także ograniczenie (lastnost) i wielkość 
zarazem. Anton Stres, próbując wyjaśnić swoje rozumowanie, powołuje się na 
przykład Mojżesza, który spogląda ku swojej Ziemi Obiecanej, ale nie jest mu 
dane do niej wejść; dlatego rozum ukierunkowuje człowieka   na problemy           
i zjawiska większe od niego. Słoweński teolog odwołuje się także do myśli Bla-
ise’a Pascala (1623–1662), który sądził, że słabość rozumu widać wtedy, gdy 
nie jest on w stanie zrozumieć, że istnieje wiele spraw, które go przerastają.

Anton Stres zauważa, że pod koniec lat 70. XX wieku ponad oświeceniowym 
rozumem, pozytywizmem i marksistowskim kolektywizmem wyrosła potężna   
i nie do zdobycia twierdza wiary, która pomogła zrozumieć ludziom marność 
otaczającej ich rzeczywistości. Zza ascetycznie jasnych myśli wyziera serce 
wiary – „ramy albo przestrzeni, której nie możemy odrzucić” (Človek in njegov 
Bog, 1994). Stres twierdzi, że to i religijność, i niereligijność określa ludzkie 
myślenie. Ale obrona wiary mimowolnie zredukowała myślenie do racjonali-
zacji, czyli dawania racji, dowodów i kontrargumentów. Jeśli więc myślenie ma 
pozamyślowe horyzonty, których nie może przekroczyć, to wynika z tego, że 
myślenie odkrywa tylko to, co już jest dostępne.

Anton Stres – jako jeden z najważniejszych współczesnych myślicieli słoweń-
skich – napisał posłowie Med razsvetljenstvom in novokantovstvom do fundamen-
talnej dla refleksji nad oświeceniem książki Ernsta Cassirera Die Philosophie 
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der Aufklärung (1932) (wydanie słoweńskie Filozofija razsvetljenstva, 1998). 
W jego recepcji pojęcia „oświecenie” (razsvetljenstvo) terminem wymiennym 
(w podobny sposób ujmującym całe spektrum zjawisk i procesów) nie może 
być „racjonalizm” (mimo że używanie rozumu uchodziło za najważniejszy po-
stulat oświecenia, to jednak myślenie takie często prowadziło do paradoksów) 
– działali też wówczas sensualiści, empiryści i materialiści, którzy oświecenia 
oczekiwali nie od rozumu, ale od zmysłów, doświadczenia i popędów). Takim 
synonimicznym pojęciem może być jego zdaniem tylko „krytyka”, gdyż oświe-
cenie postuluje krytyczne odejście od tradycji (→ tradycja) i przeszłości, co 
nastąpiło w filozofii sto lat wcześniej, na progu nowoczesności. Konsekwencją 
racjonalizmu dla oświeceniowej myśli było wywyższenie umysłu na poziom au-
torytetu w dziedzinie religii i moralności. Dlatego też w miejsce różnych religii, 
które zagrażają autonomiczności ludzkiej natury, oświecenie wprowadziło kom-
pleksową naturalną religię rozumu (obča naravna religija razuma), któremu 
jej propagatorzy nadawali coraz bardziej deistyczny wymiar, a jej treść stopnio-
wo ograniczyła się do moralności. 

Konsekwencją oświeceniowej racjonalizacji – kontynuuje Stres – jest rozbi-
cie wiedzy i orientacji człowieka w rzeczywistości. Doprowadziło to do czystej 
racjonalności (čista racionalnost), warunku niezbędnego dla nowoczesnego 
rozwoju naukowego i technologicznego – Stres powołuje się w tym aspekcie 
na Ernesta Gellnera (1925–1995). To natomiast przyspiesza profanację świata 
i ludzkiej działalności (ostatecznie dokonuje się oddzielenie sacrum od profa-
num, czynnika religijnego od świeckiego). Rozum staje się zatem całkowicie 
instrumentalny, chodzi o jego praktyczność i skuteczność.

We współczesnych dyskusjach filozoficznych i ideologicznych w Słowenii 
zagadnienie roli oświecenia, jak również wszelkich ukształtowanych wówczas 
idei, w tym oczywiście racjonalizmu, zajmuje szczególne miejsce. Widać w tym 
nie tylko próbę ustosunkowania się do fundamentalnego dla nowoczesnej myśli 
zachodnioeuropejskiej problemu o randze tożsamościowej, ale także, a może 
przede wszystkim, tendencję wpisania tej refleksji w bieżącą i aktualną dysku-
sję nad ideowymi fundamentami kultury słoweńskiej. O znaczeniu i funkcjo-
nalności tej dyskusji świadczą różne inicjatywy, z których wypada wyróźnić 
doskonałą, dostarczającą obfitego materiału badawczego publikację Instytutu 
Studiów Marksistowskich SAZU z 1987 roku, która stanowi odpowiedź na po-
jawiający się w słoweńskim życiu publicznym klic k razumu. Wychodząc od 
klasycznych w tym kontekście tekstów Immanuela Kanta (1724–1804), Michela 
Foucaulta (1926–1984) i Jürgena Habermasa (ur. 1929), autorzy, którzy odpo-
wiedzieli na zaproszenie do dyskusji i wyzwanie do przedstawienia nowego 
spojrzenia na te kluczowe zagadnienia – wśród nich plejada intelektualistów 
słoweńskich: Eva D. Bahovec (ur. 1951), Mladen Dolar (ur. 1951), Tine Hribar 
(ur. 1941) czy Slavoj Žižek (ur. 1949) – dokonali ważnej analizy i krytyki założeń 
oświecenia i racjonalizmu europejskiego. 

W poglądach Slavoja Žižka racjonalizm to ważna płaszczyzna ideowa. W książ-
ce z 1994 roku Metastaza uživanja. Šest razprav o ženski in vzročnosti, wychodząc 
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z założeń filozofii marksistowskiej, która w dużej mierze opiera się na prze-
słankach racjonalistycznych, Žižek podejmuje istotną dla swojej myśli krytykę 
religii, przeciwstawiając ją ateizmowi. Proponuje odnowienie marksistow-
skiej teorii ideologii, w czym kontekstem polityczno-społecznym jest wojna w 
byłej Jugosławii i nierozumna (mówi też o rozumnej) przemoc w późnym ka-
pitalizmie (→ kapitalizm). W tym kontekście mówi też o racjonalnym podej-
ściu do spełniania dobrych uczynków, które powinny być nagrodą same w 
sobie. Łączy zatem rozumowe postępowanie wyznawców religii i ateistów  z 
podstawowym doświadczeniem moralnym („Europa”, 2 VIII 2006). Traktując 
ateizm jako istotny element dziedzictwa europejskiego, przekonuje, że warto 
walczyć o tę ideę także dlatego, że tworzy ona bezpieczną przestrzeń publicz-
ną dla wierzących. 

Idea racjonalizmu na ziemiach słoweńskich, obecna od czasów reformacji     
i protestantyzmu, największe znaczenie zyskała w oświeceniu, była ważnym 
nurtem ideowym tej szerokiej formacji kulturowej. Racjonalizm i oświecenie na 
stałe wpisały się w słoweńską kulturę duchową, mentalność i formy zachowań 
zbiorowych, zyskując z czasem wiele nowych – w tym wyżej wymienione – 
wymiarów i kontekstów interpretacyjnych.

Gruden J., Janzenizem v našem kulturnem življenju, Ljubljana 1916; Kmecl M., Kratka 
kulturna zgodovina Slovencev, Ljubljana 2005; Kos J., Duhovna zgodovina Slovencev, 
Ljubljana 1996; Kos J., Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana 1989; Pogačnik J., Sta-
rejše slovensko slovstvo, Ljubljana 1990.

Damian Kubik
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