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Wprowadzenie

Pod koniec XVIII stulecia, zauważa Bertrand Saint-Sernin, zainicjowano -  na 

gruncie europejskiego życia intelektualnego -  wielką filozoficzną dyskusję na 

temat rozumu. Postawiono wówczas szereg fundamentalnych pytań o 

możliwości i kompetencje, jakimi ze swej „natury" dysponuje rozum.1 Charakter 

stawianych w tej dyskusji pytań zdawał się wskazywać na głęboko pryncypialną 

postawę ich autorów. Pytając wówczas o rozum, zastanawiano się, „(...) czy 

potrafi on, zmierzywszy się z przyrodą, rozszyfrować jej struktury i dynamizm; 

czy też powinien zadowolić się odmalowaniem jej, być może wiernego, ale 

niepełnego obrazu ?"2

W świadomości wielu ówczesnych myślicieli za inicjatora całej dyskusji 

uchodził Immanuel Kant. Filozofowie tacy jak Fichte, Scheling czy Hegel są w tej

1 B. Saint-Sernin: Rozum w XX wieku. Tłum. M. Kalinowski, B. Banasiak. Gdańsk 2001, s. 21
2 Tamże



sprawie zupełnie zgodni. „Wszyscy trzej" -  jak pisze Wilhelm G. Jacobs -

„pojmują filozofię Kanta jako nowy początek i do niego się odnoszą" 3. Mimo 

tak szczególnej pozycji Kanta, spora część uczestników owej debatę, w tym 

Fichte, Scheling i Hegel, wychodziła poza rozstrzygnięcia kantowskiej myśli, 

zaznaczając wobec niej swój dystans.4 W ujęciu Saint-Sernina, polemizujące ze 

sobą strony uosabiają symbolicznie postacie Kanta oraz Goethego: autor 

Rozumu w XX wieku poświęca część swoich rozważań naświetleniu różnicy, 

dzielącej stanowiska obu tych myślicieli.5 6 Stara się uchwycić sens początku 

tamtej, wszczętej ponad dwieście lat temu, debaty o potencjale oraz 

przeznaczeniu władzy rozumu: ufa on, że zbadanie okoliczności, w jakich 

przywołani przezeń Kant i Goethe stali się jej reprezentatywnymi uczestnikami, 

może dać właściwy impuls do zapoczątkowania podobnej debaty także teraz,

3 W. G. Jacobs: Czytanie Schelinga. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa 2009, s. 8
4 Tamże
5 Eksponowana przez Saint-Sernina różnica poglądów między Kantem a Goethem odnosi się do kwestii 
predyspozycji rozumu w zakresie poznań naocznościowych. Wspomniana rozbieżność dotyczy tego, czy dana 
jest nam tak zwana naoczność intelektualna, to jest, czy związki rozumu i wyobraźni są tego rodzaju, że 
umożliwiają unaoczniające ujęcie uniwersalnego prawa przyrody samej w sobie. Przedstawiciele 
naturphilosophie oraz filozofii wczesnoromantycznej podobnie jak Kant przyznawali rozsądkowi zdolność 
wykrywania formalnych zależności (praw) występujących w dziedzinie zjawisk. Całkowicie jednak wbrew 
kantowskiej filozofii, rozumowi skłonni byli przypisywać możność wnikania w mechanizmy od wewnątrz 
rządzące procesami przemian i stawania się przyrody. Jest to równoznaczne z tym, że myśliciele tacy jak Goethe 
czy Novalis postrzegali rozum jako swoisty intelectus archetypus, zdolny naocznie ujmować powszechną 
zasadę, zgodnie z którą wszystkie rzeczy powstają, rozwijają się i dobiegają kresu. Kant tymczasem, będąc 
przeświadczonym, że nie posiadamy naoczności innej niż zmysłowa, w której dane mogą być jedynie 
jednostkowe przedmioty, nakłada na rozum wyraźne ograniczenia; skoro naocznie dane może być wyłącznie to, 
co szczegółowe, to odkrywane przez rozsądek mechanizmy przyrody odnoszą się tylko do sfery zjawiskowej, nie 
informując nas co do racji lub zasady powstania rzeczy. B. Saint-Sernin: Rozum w XX..., s. 21 -25. Warto w tym 
miejscu nadmienić, że rozbieżność stanowisk Kanta i Goethego dobrze ilustruje analizowaną przez Marka J. 
Siemka -  widoczną wyraźnie na gruncie niemieckiej filozofii -  dwutorowość rozwoju oświeceniowej myśli: 
„Dwutorowość tę (...)" -  pisze M. J. Siemek -  „(...) można najogólniej określić jako współwystępowanie 
orientacji <racjonalistycznej> i <naturalistycznej> w ramach rodzącej się filozofii ludzkiego podmiotu. 
Przykładem w pełni wyartykułowanego kształtu obu tych orientacji może być z jednej strony kantowski 
<idealizm rozumu> z okresu dojrzałej filozofii krytycznej, z drugiej rozwijany zwłaszcza przez Herdera i 
Goethego <idealizm natury>." M. J. Siemek: Racjonalizm i naturalizm w filozofii niemieckiego Oświecenia [w:] 
Wolność, rozum, intersubiektywność. Warszawa 2002, s. 60
6 Stosunek Kanta do problemu naoczności intelektualnej odróżniał go wyraźnie od wielu myślicieli mu 
współczesnych. Jednym z nich był Johann Gottlieb Fichte. Pisze o tym Andrzej J. Noras, zauważając, że w 
przekonaniu Fichtego „(...) pojęcie oglądu intelektualnego ma ogromne znaczenie dla konstytuowania metody 
transcendentalnej, co znowu wskazuje na odstępstwo od Kanta, który zasadniczo odrzucił ogląd intelektualny 
jako nie dającą się realizować w aktach poznawczych podmiotu ludzkiego możliwość". A. J. Noras: Kant i Hegel 
w sporach filozoficznych XVIII i XIX wieku. Katowice 2007, s. 61



na przełomie XX i XXI wieku. Saint-Sernin powiada: „Niewykluczone, że 

wnikając w tamten początek zrozumiemy, jak moglibyśmy sprawić, żeby dzisiaj 

nastał inny -  nasz -  początek".7

Nadzieja Bertranda Saint-Sernina na zapoczątkowanie dziś (wzorem myślicieli 

z końca XVIII i początku XIX stulecia) nowej, gruntownej dyskusji wokół spraw 

rozumu może wydawać się niezwykle inspirująca. Jak należałoby tu jednak 

zasugerować, nadziei tej, zważywszy na teoretyczne okoliczności, w jakich 

współcześnie znalazła się filozofia, nieuchronnie towarzyszyć muszą pewne 

wątpliwości i obawy. Sam Saint-Sernin sygnalizuje nam ich obecność i 

znaczenie. Zdaje on sobie sprawę z faktu, że od czasów Kanta, Goethego, 

Schelinga i Hegla do „naszej teraźniejszości" wydarzyło się w zachodniej filozofii 

bardzo wiele: zaszły liczne i głębokie zmiany, które poważnie odbiły się między 

innymi na sytuacji idei rozumu. Można by nawet zaryzykować tezę, że właśnie 

dla rozumu skutki owych zmian okazały się najdotkliwsze i najdalej idące. 

Diagnozując tę sytuację, autor Rozumu w XX wieku posuwa się do stwierdzenia, 

że w wyniku gruntownych przemian, jakie dokonały się w naszym myśleniu, o 

rozumie z czasów Kanta i Hegla mamy już tylko okrojone pojęcie -  schyłkowe 

wyobrażenie 8, wywołujące wśród współczesnych myślicieli poczucie kryzysu 

racjonalności w ogóle; kryzysu, objawiającego się -  zdaniem Herberta 

Schnadelbacha -  załamaniem tradycyjnej filozofii rozumu i stopniowym 

wypieraniem tego, co rozumowe z centrum świata, człowieka i filozofii9.

Symptomy owego kryzysu, można próbować wskazać, „zderzając" z sobą -  w 

możliwie ostrym zestawieniu -  niektóre tradycyjne i współczesne poglądy na 

rozum. Sposób odczytywania pojęć tradycyjnej i współczesnej filozofii rozumu

7 B. Saint-Sernin: Rozum..., s. 21
8 Tamże
9 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria racjonalności [w:] Próba rehabilitacji animal rationale. Odczyty i 
rozprawy. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa 2001, s. 35 -  37

7



wyznacza tutaj akcentowany przez Herberta Schnadelbacha podział historii 

racjonalności na okres przed i po Heglu. Jak zauważa Schnadelbach, wraz z 

autorem Fenomenologii ducha dobiega końca rozwijana od czasów greckich, 

wielowiekowa tradycja filozofii ratio. To, co następuje po Heglu, rozpoczyna 

okres głębokich przewartościowań w sferze najbardziej fundamentalnych 

założeń zachodniego racjonalizmu. W ich rezultacie, rozumem nazywa się 

współcześnie coś nierzadko radykalnie odmiennego od tego, co filozofia zwykła 

określać tym mianem jeszcze na długo przed Heglem.10 Jak można by 

sugerować, zaproponowane wyżej rozróżnienie na tradycyjne i współczesne 

wyobrażenie rozumu odpowiada przeprowadzonemu przez Władysława 

Tatarkiewicza historycznemu podziałowi filozofii na myśl dawną i współczesną. 

Podobnie jak u Schnadelbacha, punktem orientacyjnym podziału Tatarkiewicza 

staje się doktryna Hegla.11 Respektując wspomnianą cezurę w dziejach 

zachodniej umysłowości, za tradycyjne koncepcje rozumu uważać będzie się 

teorie powstałe od Platona i Arystotelesa do Kanta i Hegla włącznie. 

Konsekwentnie, do współczesnych zaliczone zostaną koncepcje sformułowane 

już po Heglu i stopniowo dystansujące się wobec tradycyjnego ratio.

Historyczne okresy tradycyjnej i współczesnej filozofii rozumu obejmują w 

niniejszej pracy bardzo liczne i w wielu aspektach odmienne od siebie

10 Tamże, s. 37
11 Tatarkiewicz wskazuje w tym miejscu na Hegla, ponieważ jego zdaniem, myśl autora Fenomenologii ducha 
może być uważana za swego rodzaju moment graniczny w dziejach umysłowości Zachodu: moment, po którym 
o wielu kluczowo ważnych elementach życia intelektualnego i duchowego -  w tym także o naturze i 
możliwościach rozumu -  zaczęto myśleć zupełnie inaczej niż czynił to sam Hegel i inni myśliciele na długo przed 
nim. Zdaniem Władysława Tatarkiewicza, rok śmierci Hegla stanowi precyzyjnie wyznaczoną cezurę, 
oddzielającą od siebie „dawną" i „współczesną" filozofię europejską: „Około 1830 roku" -  pisze Tatarkiewicz -  
„ma swój początek ta filozofia, którą można uważać -  w szerokim słowa znaczeniu -  za współczesną. Co było 
przed tą datą, należy już wyraźnie do przeszłości, jest nam, jeśli nie obce, to w każdym razie dalekie; jeśli jest 
związane z naszą myślą, to tylko pośrednio. Co zaś przyszło po niej, to albo należy do teraźniejszości, albo 
przynajmniej bezpośrednio wiodło do niej (...) Około 1830 roku dokonała się w filozofii i całej umysłowości 
europejskiej radykalna przemiana (...). Granica jest wyraźna: w 1831 r. umarł Hegel i odtąd długo nie powstało 
żadne wybitniejsze dzieło filozofii konstrukcyjnej, metafizycznej, idealistycznej (...). W. Tatarkiewicz: Historia 
filozofii. Tom III. Warszawa 2002, s 5.



koncepcje racjonalności. Z tego powodu o tradycyjnym i współczesnym rozumie 

mówić będzie się tutaj jedynie w znaczeniu ogólnych tendencji, generalnych 

wyobrażeń, szerokich wizji et cetera. Z tego typu podejściem do badań nad 

historią idei rozumu spotykamy się między innymi u Barbary Skargi. W tekście 

Trzy idee racjonalności Skarga proponuje spojrzeć na dzieje rozumu przez 

pryzmat kilku wiodących idei. Każda z nich wyrażać ma zasadniczy kierunek 

myślenia o racjonalności w długich i wewnętrznie zróżnicowanych okresach 

rozwoju filozofii. Metoda obrana przez Skargę polega na łączeniu różnorodnych 

koncepcji rozumu w większe całości: na badaniu historii racjonalności z 

perspektywy długotrwale obecnych w niej tendencji. Elementami 

pozwalającymi wyodrębnić wspomniane tendencje, są ogólne tezy i założenia, 

które Skarga rozpoznaje jako wspólny teoretyczny rdzeń określonej grupy 

koncepcji rozumu. W ten sposób autorka Trzech idei racjonalności włącza w 

obręb jednego nurtu odmienne i oddalone od siebie w czasie koncepcje ratio. 

W obręb jednego nurtu Skarga wpisuje koncepcje rozumności Platona, 

Arystotelesa, Kartezjusza i Hegla, kwalifikując je jako tradycyjne.12 Jak można by 

sugerować, rozważania Skargi dostarczają narzędzi teoretycznych do 

przeprowadzenia podobnego jak u Tatarkiewicza podziału na tradycyjną i 

współczesną filozofię rozumu. Przypuszczalnie, rozważania te dają także 

podstawę tezie, że dopiero na tle tradycyjnej idei rozumu zobaczyć można,

12 Filozofowie od czasów greckich aż do Hegla -  mimo dzielących ich różnic -  traktowani są przez Skargę jako 
przedstawiciele jednego nurtu, którego elementem spajającym jest ta sama w swej archetypowej postaci idea 
rozumu. Jak wykazuje Barbara Skarga, mimo całej różnorodności odcieni znaczeniowych, jakie racjonalność 
przybierała u każdego ze wspomnianych filozofów, ujęcie takie jest dopuszczalne i użyteczne. Mimo owych 
różnic, które same w sobie mogą, a nawet powinny stanowić osobny przedmiot zainteresowania historyka 
filozofii, istnieje coś, co zdaniem Skargi, pozwala w historii racjonalności wyłaniać jej kolektywnie akceptowane 
znaczenia. Skarga ma na myśli pewne dające się wyodrębnić jedynie w długich okresach idee przewodnie 
racjonalności, porządkujące periodycznie całą historię rozumu i dzielące ją na odrębne, specyficznie określone 
etapy rozwoju. Okres dziejów filozofii aż do Hegla, to czas, który-jak sugeruje Skarga -  wiązać należy z 
klasyczną czy też tradycyjną ideą rozumu. B. Skarga: Trzy idee racjonalności [w:] Przeszłość i interpretacje. 
Warszawa 1987, s. 93.



czym jest rozum współczesny i jakie jest jego faktyczne położenie w zachodniej 

kulturze na początku XXI wieku.

W świetle uwag Tatarkiewicza i Skargi, próba analizy współczesnego kryzysu 

rozumu, w tym także próba oceny ewentualnych szans i perspektyw na 

postulowaną przez Saint-Sernina odnowę debaty wokół rozumu, możliwa 

będzie dzięki porównaniu współczesnej racjonalności z tradycyjną ideą ratio 

sprzed co najmniej dwustu lat. Założenie to jest uzasadnione o tyle, że dla 

filozofii owo ratio sprzed dwu wieków nadal pod wieloma względami jawi się 

jako swego rodzaju miara lub wzorzec. Widziane przez pryzmat stwierdzeń 

Saint-Sernina i Schnadelbacha, tamto ratio ma postać w pełni rozwiniętą i 

dojrzałą. To rozum, który wciąż jeszcze przeżywa swój okres świetności, wciąż 

jeszcze budzi wielkie nadzieje i oczekiwania filozofii, który wciąż jeszcze skupia 

w sobie istotną część cech reprezentatywnych dla tradycyjnej filozofii rozumu. 

Jak wynika ze spostrzeżeń Zbigniewa Kuderowicza, rozum z przełomu XVIII i XIX 

wieku jest nadal rozumem silnie zakorzenionym w filozoficznej tradycji.13 

Zgodnie z założeniami Schnadelbacha, koncepcje rozumu Kanta i Hegla 

stanowią część tej samej „logocentrycznej" tradycji myślenia, której 

przedstawicielami byli Platon, Arystoteles, Kartezjusz, Spinoza, Leibniz i Wolff.14 

Odczytując sens klasycznej koncepcji człowieka jako homo sapiens, Max Scheler

13 Sposób, w jaki filozofia postrzegała rozum jeszcze przed dwustu laty -  sposób, w jaki postrzegali rozum 
między innymi Kant czy Hegel -  łączy się pod wieloma względami z jego wyobrażeniem z przeszłości i w jakimś 
sensie wypływa on z sięgającej daleko wstecz tradycji myślenia o ratio. Przekonanie to znajduje potwierdzenie 
w uwagach Zbigniewa Kuderowicza. Zdaniem Kuderowicza, Georg W. F. Hegel (a także -  jak można by 
sugerować -  Immanuel Kant) nie tworzyli swych koncepcji rozumu w oderwaniu od filozoficznej przeszłości: 
całkowicie od początku i od nowa. Przeciwnie: obaj filozofowie, jak przedstawia się to z perspektywy analiz 
Kuderowicza, budowali swe koncepcje, wnosząc do nich elementy idei rozumu od dawna zakorzenione w 
tradycji zachodniego racjonalizmu. Obecność tych elementów sprawia, że odwołując się do rozumu z przełomu 
XVIII i XIX stulecia, odnaleźć można w nim cechy, które historyk filozofii ma prawdopodobnie prawo nazywać 
tradycyjnymi lub klasycznymi. Jak można by sądzić na podstawie uwag Kuderowicza, są to cechy mogące 
świadczyć o panującej do czasów Kanta i Hegla względnej ciągłości w pojmowaniu „natury" tego, co rozumne: 
ciągłości umożliwiającej sytuowanie odmiennych w wielu punktach koncepcji rozumu Kanta, Hegla, Kartezjusza 
czy Arystotelesa w obrębie jednej wspólnej tradycji. Z. Kuderowicz: Hegel i jego uczniowie. Warszawa 1984, s.
76
14 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:] Próba rehabilitacji animal..., s. 35

10



podkreśla, że do Kanta i Hegla idea rozumu nie uległa przekształceniom, które 

równoznaczne byłyby z zerwaniem ciągłości tradycyjnej filozofii ratio. Według 

Schelera, sposób pojmowania rozumu przez Hegla nie odbiega w swej istocie 

od tego, co na temat rozumności sądzili niegdyś Platon, Arystoteles czy święty 

Tomasz z Akwinu. Zdaniem Schelera, od czasów greckich przez ponad dwa 

tysiące lat filozofia zachodnia charakteryzowała rozum wskazując na takie jego 

cechy jak samoistna siła, boskość, niezmienność, niezależność od procesów 

świata przyrody, dążność do poznania samego siebie i bytu w całości. Jak się 

wydaje, wskazane wyżej cechy rozumu, to charakterystyczne określenia ratio w 

jego tradycyjnym ujęciu. Wychodząc od stanowiska Maxa Schelera, pokazać 

można, że tradycyjne ujęcie rozumu -  tak jak wynikało to z uwag 

Schnadelbacha, Tatarkiewicza, Kuderowicza i Skargi -  zachowało w filozofii swą 

aktualność co najmniej do początków XIX stulecia.15

Przypuszczalnie to pamięć o tamtym ratio sprawia, że współczesne 

odstępstwa od kantowskiej czy heglowskiej wizji rozumu mogą być traktowane 

przez filozofię jako odstępstwa od miarodajnego dla niej wzorca: jako swoista 

aberracja, znamionująca w ostatecznym rozrachunku czas kryzysu, dekadencji i 

schyłku idei rozumu w ogóle. Wynika z tego, że dla współczesnej filozofii, a 

przynajmniej dla Bertranda Saint-Sernina, pewną intuicyjnie akceptowaną 

miarą schyłkowości rozumu „naszych czasów" jest jego nieprzystawalność do 

wyobrażenia rozumności, które w myśli europejskiej obowiązywało szeroko 

jeszcze dwa stulecia temu. Innymi słowy, przypuszczalnie miarę tę wyznaczają 

różnice dzielące współczesne wyobrażenie rozumu od tego, które punkt 

kulminacyjny swego rozwoju osiągnęło względnie niedawno w filozofii 

oświecenia. Rodzą się pytania: czy skala owej nieprzystawalności i głębokość

15 M. Scheler: Człowiek i historia [w:] Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Tłum. S. Czerniak, A. 
Węgrzecki. Warszawa 1987, s. 158 -  162



wspomnianych różnic, a co za tym idzie, także rozmiary kryzysu, w jaki popadł 

rozum, pozwalają na to, by tak, jak czyni to Saint-Sernin, żywić nadzieję na 

„nowe otwarcie" i „nowy początek" we współczesnej filozofii rozumu ? Czy 

procesy kryzysowe, jakim podlegała i nadal podlega idea rozumu, nie 

zniwelowały zupełnie szans na odwrócenie bądź zahamowanie tendencji 

schyłkowej w myśleniu o rot/o? Czy filozofia XXI wieku -  w jakimś stopniu sama 

wyrosła na doświadczeniu kryzysu racjonalności - potrafi jeszcze zakorzenić 

rozum w podłożu na tyle mu sprzyjającym, że ten odzyskiwać zacznie swą 

dawniejszą „mocną" pozycję centralnej, wiodącej idei Zachodu ?

Zgodnie z optyką przyjętą tu za Schnadelbachem, Tatarkiewiczem, 

Kuderowiczem i Skargą, są to pytania, na które odpowiedzi dostarczyć powinna 

konfrontacja współczesnej wizji rozumu z jej chronologicznie wcześniejszą i 

miarodajną wersją, znaną między innymi z koncepcji Kanta i Hegla. W tym celu 

jako pierwsza próbie odtworzenia poddana zostanie tradycyjna idea 

racjonalności. Próbie analizy poddanych zostanie kilka najbardziej 

charakterystycznych (paradygmatycznych)16 cech klasycznej filozofii rozumu: 

nurtu, z którym -  zgodnie z intencjami Schnadelbacha -  utożsamiać można 

między innymi systemy Arystotelesa, Kartezjusza, La Forgego, Spinozy, Leibniza, 

Wolffa, Kanta i Hegla.

16 Posługując się określeniem „paradygmatyczny", nieomal automatycznie nawiązuje się do Thomasa Kuhna, 
który dzięki swojej teorii paradygmatów niewątpliwie mocno przyczynił się do spopularyzowania tego terminu 
wśród filozofów i uczonych XX wieku. W sławnej pracy Kuhna: Struktura rewolucji naukowych terminy 
„paradygmat", „paradygmatyczny" pojawiają się niezwykle często. Spośród wielu znaczeń pojęcia 
„paradygmat" (recenzentka Struktury rewolucji naukowych, co przyznaje sam Kuhn, zdołała wyróżnić ich aż 
dwadzieścia dwa) interesujące z punktu widzenia podjętych tu rozważań wydaje się to, wskazujące 
„paradygmat" jako element decydujący o względnej jednomyślności określonej grupy uczonych. Zastosowanie 
terminów „paradygmat" i „paradygmatyczny" w powyższym znaczeniu ma na celu podkreślenie faktu, że 
przedmiotem prowadzonych tu analiz będzie wspólne podłoże teoretyczne różnych koncepcji rozumu, jakie 
filozofia wytworzyła począwszy od czasów greckich aż po Kanta i Hegla włącznie. T. S. Kuhn: Raz jeszcze o 
paradygmatach. Tłum. J. Nowotniak . [w:] Struktura rewolucji naukowych. Tłum. H. Ostromęcka. Warszawa
2001, s. 4 0 6 -4 1 1



Tradycyjnemu nurtowi filozofii rozumu przeciwstawiony będzie krystalizujący 

się po Kancie i Heglu nurt współczesny. Obszary filozofii racjonalności, w 

których współczesność oddala się bądź zrywa z tradycją, wskazane zostaną na 

podstawie teorii autorów takich jak: Nietzsche, Horkheimer, Adorno, 

Habermas, Vinch, Lorenz, Damasio, Feyerabend, Welsch, Vattimo i innych. 

Wyróżnienie owych obszarów będzie miało na celu przybliżenie zjawisk 

znamionujących sytuację współczesnego kryzysu rozumu: sytuację, w której 

tradycyjne wyobrażenie rozumu przybrało postać wyraźnie schyłkową (Saint- 

Sernin) i usunięte zostało zdecydowanie poza centrum filozoficznej 

świadomości (Schnadelbach). Kryje się za tym inspirowane myślą Saint-Sernina 

założenie, że zrozumienie schyłkowego charakteru racjonalności współczesnej 

pełniejsze staje się dopiero w kontekście tradycyjnej idei rozumu. Zgodnie z 

tym założeniem, spojrzenie na współczesny rozum przez pryzmat elementów 

kontrastujących w nim z cechami dojrzałego, tradycyjnego ratio pozwala ująć 

to, co symptomatyczne dla obecnego kryzysu racjonalności.

Poza analizą symptomów współczesnego kryzysu rozumu, celem podjętych tu 

rozważań jest także próba wypracowania interpretacji przyczyn owego 

zjawiska. Z uwagi na stanowisko Schnadelbacha, chodzi o interpretację, która 

rezygnowałaby z formułowania pod adresem racjonalności oskarżeń o 

„zakamuflowaną" irracjonalność i która zarazem nie obciążałaby jej samej pełną 

odpowiedzialnością za zaistniały kryzys. Wykazanie, że interpretacja taka jest 

możliwa, ma być tutaj swego rodzaju votum separatum względem teorii, 

lokalizujących źródło współczesnego kryzysu ratio wyłącznie w nim samym, a 

ściślej rzecz ujmując, w jego ukrytej irracjonalnej naturze. Teorie, oskarżające 

rozum o nierozumność i destruktywne w skutkach działanie, cieszą się wśród 

współczesnych zachodnich intelektualistów niesłabnącym zainteresowaniem i

uznaniem. Jak powiada Herbert Schnadelbach, „krytyka rozumu stała się
13



filozoficznym komunałem naszego stulecia, różniącym się od innych tym, że 

wciąż się powtarza go -  ale za to z pretensją do oryginalności i najwyraźniej z 

zamiarem epatowania. Ta krytyka jest radykalno, to znaczy nie chodzi w niej już 

o poszczególne słabości rozumu, jego samooceny lub przekraczanie 

kompetencji, o czym mówiono w filozoficznej tradycji oświecenia już od czasów 

sofistów; w stan oskarżenia stawia się cały rozum" 17.

Jak podkreśla Robert Piłat, inaczej niż w przeszłości demaskuje się słabości i 

ograniczenia rozumu, które okazują się tkwić głęboko w jego własnym wnętrzu. 

Dawniej słabości takie i ograniczenia wyprowadzano ze skończoności ludzkiej 

natury, z nieprzewidywalności przyrody, z chaosu życia społecznego. 

Współcześnie często za miejsce ich pochodzenia uważa się sam rozum, 

wpisując w jego centrum odpowiedzialny za wszystko pierwiastek irracjonalny. 

Kryzys sił poznawczych i moralnych rozumu, to według R. Piłata, fakt idący w 

parze z odkrywaniem przez myśl współczesną „ciemnej", nierozumnej strony 

racjonalności.18 Podejście takie upowszechniło się, odkąd obowiązujący od 

stuleci ostry podział na to, co rozumne i to, co nierozumne zaczęto postrzegać 

jedynie jako efekt oddziaływania filozoficznej ideologii, zafałszowującej 

prawdziwy charakter relacji pomiędzy wspomnianymi sferami. Obecnie -  w 

atmosferze starań filozofów o „deideologizację" sfery ratio -  kładzie się nacisk 

na konstytutywną rolę tego, co irracjonalne w powstawaniu i funkcjonowaniu 

racjonalności. Wynikają z tego wątpliwości, jakoby rozum niesłusznie uważany 

był za gwaranta ładu i porządku: jakoby także on sam -  wskutek zakorzenienia 

w irracjonalności -  zdolny był wprowadzać rzeczywistość w stan chaosu, 

destabilizacji i dysharmonii.19 Jak można by sugerować, kryzys cywilizacji -  w

17 H. Schnadelbach:Próbo rehabilitacji animal rationale [w:] Próba rehabilitacji animai..., s. 5
18 R. Piłat: Doświadczenie i pojęcie. Warszawa 2006, s. 14
19 A. Chmielewski: Racjonalizm i antyracjonalizm w filozofii politycznej [w:] Red. J. Miklaszewska. Rozum a 
porządek społeczny. Kraków 2002, s. 35 -  38



tym także kryzys idei racjonalności-to zdaniem wielu współczesnych myślicieli, 

nieuchronna konsekwencja destruktywnej działalności samego rozumu -  

rozumu, który, jak pisał Max Horkheimer, „u kresu swego rozwoju (...) stał się 

głupi i irracjonalny" 20.

Praca niniejsza ma za zadanie pokazać, że możliwa jest także inna, 

alternatywna interpretacja zjawiska kryzysu racjonalności, poszukująca 

przyczyn sytuacji kryzysowej nie w rozumie, lecz poza nim -  w przestrzeni 

„okalającej" sferę tego, co racjonalne i związanej z nią blisko poprzez 

filozoficzny dyskurs. Próbie uzasadnienia poddane zostanie twierdzenie, że 

interpretacja fenomenu schyłkowości idei rozumu -  interpretacja, której 

zwolennicy odwołują się do destruktywno-irracjonalnego podłoża racjonalności

-  nie jest najprawdopodobniej ani pełna, ani ostateczna; przypuszczalnie 

zastąpić może ją analiza procesów dokonujących się w „ścisłym otoczeniu" 

rozumu, a więc na przykład w obrębie dziedzin, które filozofia zwykła uważać za 

szczególnie charakterystyczne obszary obecności rotio. Pod tym kątem 

rozpatrywane będą tu dziedziny takie jak: logika, nauka, i moralność. Zmiany, 

jakie zaszły na gruncie tych dziedzin w przeciągu ostatnich dwu stuleci, 

przedstawione zostaną od strony ich potencjalnie negatywnego wpływu na 

warunki konceptualizacji sfery racjonalności -  wpływu skutkującego 

hipotetycznie kryzysowym „osłabieniem" pozycji rozumu w filozofii 

współczesnej.

Rozważania niniejsze będą próbą uzasadnienia tezy, że współcześnie 

ogłaszany schyłek racjonalności nie musi oznaczać w swej istocie definitywnego 

wyczerpania wartości i sensu samej idei rozumu, ale jedynie konsekwencję 

sytuacji, w której „wyśledzenie" obecności rozumu i rekonstrukcja jego pełnego 

obrazu stały się wyraźnie trudniejsze. Jak będzie się wykazywać, mamy obecnie

20 M. Horkheimer: Krytyka instrumentalnego rozumu. Tłum. H. Walentowicz. Warszawa 2007,136
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do czynienia nie tyle z kryzysem rozumu samego w sobie, co z kryzysem form 

jego przejawiania się i obecności w świecie: kryzysem dostępu do tego, co 

rozumowe w jego tradycyjnym znaczeniu, kryzysem, którego źródło 

lokalizować należy nie w samym rozumie, lecz na linii relacji rozum -  filozofia. 

W ten sposób główna teza pracy znajdzie swój wyraz w przypuszczeniu, że 

współczesny kryzys ratio, to w istocie kryzys sfery dziedzin pełniących dla 

filozofii rolę medium rozumności.

„Medium rozumu", to wyrażenie pojawiające się tu w nawiązaniu do terminu 

„medium eksplikacji", którym Herbert Schnadelbach posługuje się 

charakteryzując podstawowe elementy współczesnej teorii racjonalności. U 

Schnadelbacha termin ten odnosi się do dziedzin umożliwiających eksplikację 

rozumu w ramach teorii odrzucającej założenie o bezpośredniej dostępności 

tego, co racjonalne.21 Teorie tego rodzaju zmuszone są, jak zauważa 

Schnadelbach, podążać wyłącznie pośrednią drogą badań rekonstrukcyjnych. 

Cechą charakterystyczną tej metody jest zakładana przez nią konieczność 

odwoływania się w badaniu racjonalności do dziedzin innych aniżeli sama 

racjonalność: dziedzin, w obrębie których rozum jest czymś rzeczywistym, 

aczkolwiek danym jedynie w sposób pośredni.22 Z uwag Schnadelbacha wynika, 

że wybór dziedzin, pełniących funkcję medium eksplikacji tego, co rozumowe, 

stanowi element decydujący o zasadniczym kształcie rekonstrukcyjnie 

zorientowanej teorii rozumu . W tekście Filozofia jako teoria racjonalności 

Schnadelbach daje do zrozumienia, że od przyjętego medium eksplikacji 

rozumu w znacznym stopniu zależy to, co ostatecznie zrekonstruujemy jako 

rozum.23

21 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:] Próba rehabilitacji animal..., s. 51 -  52
22 Tamże, s. 44
23 Tamże, s. 5 0 -5 2



Wyrażenie „medium rozumu" zastosowano w niniejszej pracy w rozumieniu 

analogicznym do omawianego wyżej, schnadelbachowskiego pojęcia „medium 

eksplikacji". Jego użycie ma celu usytuowanie problemu kryzysu racjonalności 

w kontekście współczesnych zmian na gruncie dziedzin umożliwiających filozofii 

dostęp do rzeczywistości ratio. W proponowanym ujęciu zasięg kryzysu 

racjonalności obejmować będzie obszar rozciągający się pomiędzy 

racjonalnością a filozofią; w jego granicach usytuowane zostaną logika, nauka i 

moralność -  dziedziny, których tradycyjne -  zachowane do czasów Kanta -  

związki z rozumem uległy na przestrzeni ostatnich dwustu lat przynajmniej 

częściowemu rozluźnieniu. Jak można starać się wykazać, współczesne teorie 

logiki, nauki i moralności -  kształtowane pod wpływem poglądów często 

zasadniczo odmiennych od tych, jakie panowały w filozofii do czasów Kanta i 

Hegla -  narzucają obecnie odmienne niż dwa wieki temu warunki myślenia o 

racjonalności. Przyjmując powyższe założenie, bronić będzie się tutaj tezy, że 

obraz rozumu odczytywany przez pryzmat współcześnie pojętej logiki, nauki czy 

moralności, ma z konieczności inną strukturę aniżeli ten, który za 

pośrednictwem tych samych dziedzin odkrywano w przeszłości.

Zgodnie z tym założeniem, przewidziane tu analizy zmierzać będą do opisania

związku przyczynowo-skutkowego między współczesnymi zmianami w pojęciu

logiki, nauki i moralności a przekształceniami w filozoficznej wizji rozumu -

przekształceniami, w wyniku których zatarciu lub marginalizacji ulega obecnie

wiele spośród najbardziej charakterystycznych cech tradycyjnego ratio:

„immanentna siła", wolność, niczym nieuwarunkowana autonomiczna

aktywność, wewnętrzna konstrukcja o formie zamkniętego i całościowego

systemu uniwersalnych struktur, przynależność do sfery tego, co

nieempiryczne, czyste. W analizach tych dowodzić będzie się, że próby dotarcia

do tak określonego ratio mogą obecnie napotykać barierę w postaci sytuacji
17



teoretycznej panującej wewnątrz współczesnej logiki, nauki i moralności. 

Wykazanie tego faktu opierać będzie się na wskazaniu przykładów odstępstw 

filozofii względem założeń, które każdą z trzech wymienionych dyscyplin 

sytuowały niegdyś w roli niekwestionowalnego medium rozumu. Przykłady 

uchylanych współcześnie założeń odnośnie do natury logiki, nauki i moralności 

posłużą jako podstawa tezy, że zmiany zaszłe we wspomnianych dziedzinach 

wyraźnie ograniczyły je w ich tradycyjnej funkcji instancji pośredniczącej między 

rozumem a filozofią; jak można by sugerować, postawiły one pod znakiem 

zapytania pozycję owych dziedzin jako obszaru, w którym filozofia nie tylko 

doświadcza rzeczywistej obecności rozumu, lecz także znajduje adekwatne 

warunki do tego, by rozum ów ujmować w ramy wszechstronnej, szeroko 

zakrojonej teorii w rodzaju kantowskiej krytyki.

W konsekwencji stawiane wyżej pytania o schyłek idei racjonalności

prowadzić będą do próby spojrzenia na owo zjawisko jako na problem

zawężającego się współcześnie pola badań nad rozumem. Problem ten

scharakteryzowany zostanie jako silna tendencja do badania racjonalności

wyłącznie w jej empirycznym, fragmentarycznym i zinstrumentalizowanym

wymiarze. Zawężenie pola badań oznaczać będzie w tym kontekście

ograniczenia w konceptualizacji rozumu jako autonomicznie funkcjonującej,

zamkniętej całości czystych struktur. Z ograniczeniami tymi, czego będzie się

tutaj dowodzić, filozofia spotyka się w wielu obszarach współczesnego

dyskursu. Jak wskazywać mają na to zebrane w niniejszej pracy argumenty, do

obszarów tych należą między innymi widziane z perspektywy współczesnych

teorii logika, nauka i moralność. Uwypuklenie tego faktu wykazać ma, że

paradoksalnie problem ograniczeń krępujących obecnie filozofię rozumu, w

znacznej mierze generowany jest po stronie dziedzin, które zgodnie z tradycją

wygasającą w czasach Kanta i Hegla, otwierały filozofii dostęp do tego, co
18



racjonalne w formie najbardziej przez nią poszukiwanej: samo-determinującego 

się niezmiennego systemu czystych elementów. W tym kontekście aktualny 

kryzys racjonalności, to jak można by sugerować, przede wszystkim kryzys form 

jej obiektywizacji -  to kryzys, którego ewentualne przezwyciężenie zależeć 

może w istotnej mierze od stanowiska, jakie filozofia wypracuje w przyszłości w 

kwestii dziedzin pełniących funkcję medium tego, co racjonalne.



Rozdział pierwszy

Tradycyjna idea rozumu

i.l

SIŁA ROZUMU

Tematem niniejszego paragrafu jest motyw wewnętrznej „siły rozumu" jako 

charakterystyczny element tradycyjnej filozofii ratio, respektowany w ramach 

zachodniej myśli co najmniej do czasów Kanta i Hegla. Motyw ten, czego będzie 

się tutaj dowodzić, łączono wówczas z immanentnym, przyrodzonym 

potencjałem samego rozumu. W kontekście poruszonego zagadnienia godną 

rozważenia wydaje się myśl Kanta o spontanicznej i samodzielnej aktywności 

rozumu. Chodzi tu o funkcjonujące w filozofii jeszcze na długo przed Kantem 

przekonanie, jakoby źródło działania i pracy poznawczej rozumu znajdowało się 

nie gdzie indziej jak w nim samym. Co znamienne, przekonanie to pozostało 

obecne w filozofii także po Kancie: nawet z punktu widzenia współczesnych 

kontestatorów rozumu samodzielność, cechująca racjonalne myślenie, to jak 

zauważa Herbert Schnadelbach, trudny do wyjaśnienia, wielce problematyczny, 

lecz nade wszystko nieredukowalny fenomen. Jak pisze Schnadelbach, „(...) ten 

oświeceniowy element racjonalności -  motyw rozumnej samodzielności w 

myśleniu, poznawaniu i działaniu -  przypisują sobie wszyscy radykalni krytycy



rozumu od Nietzschego począwszy w sposób jakby oczywisty, choć nie potrafią 

wyjaśnić go w ramach swoich teorii" 24.

Sposób, w jaki filozofowie -  przynajmniej do czasów Kanta i Hegla -  dawali 

wyraz swemu przekonaniu o całkowitej niezależności i samodzielności rozumu, 

sugerować może, że niegdysiejsza ocena jego możliwości była w niemałym 

stopniu pochodną przyjętego założenia o istnieniu swoistej wewnętrznej „siły 

rozumu". Obecność i wpływ owego założenia odkrywamy, jak można by 

przypuszczać, wszędzie tam, gdzie pojawia się wątek samodzielnej, 

nieuwarunkowanej sprawczości rozumu. W wypadku Kanta, jak się zdaje, może 

to być wątek czystej samorzutności rozumu, dzięki której generowane są 

zarówno czyste formy naoczności, jak i czyste pojęcia intelektu ( kategorie). 

Wymienione tu „twory" czystego rozumu stanowią, jak wiadomo, aprioryczne 

warunki możliwego poznania i jako takie odpowiadają za konstytuowanie 

przedmiotów doświadczenia.25 W rzeczy samej więc, poza strumieniem 

empirycznej treści, nasze przedmiotowo ważne poznanie zależy w sposób 

niezbywalny także od samoistnej aktywności rozumu. Kant jest zdania, że 

każde nasze poznanie dochodzi do skutku jedynie dzięki temu, co uprzednio 

„wytwarza" i „wkłada" w nie sam rozum. Twierdzenie to, którego, rzecz jasna, 

nie podobna w kontekście Kanta interpretować idealistycznie, ustawia rozum w 

wyraźnie twórczej relacji do rzeczywistości. O trafności tego ujęcia przypomina 

popularna, często pojawiająca się w komentarzach do kantowskiej filozofii 

formuła, mająca wyrażać zasadniczy (rewolucyjny) sens filozofii 

transcendentalnej. Formuła ta, akcentująca konstytutywną rolę rozumu w 

procesie poznania, mówi: to nie nasze poznanie dostosowuje się do 

przedmiotu, to przedmiot dostosowuje się do naszego poznania. Oznacza to, że

24 H. Schnadelbach: Próba rehabilitacji animal rationale [w:] Tenże. Próba rehabilitacji animal rationale.
Odczyty i rozprawy. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa 2001, s. 10
25 O. Hóffe: Kant. Tłum. A. M. Kaniowski. Warszawa 2003, s. 4 5 -4 6
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poznając rzeczywistość, rozum nie występuje, zdaniem Kanta, w roli biernego 

„ucznia" przyrody, lecz raczej w roli niezależnego, suwerennego 

„prawodawcy"26, którego zadanie polega na „(...) ścisłym określeniu warunków, 

jakie muszą spełniać nasza percepcja, nasze pojęcia, nasze sądy, ażeby dać nam 

wiedzę o rzeczywistości"27. Ogólniej rzecz ujmując, oznacza to również, że 

rozum taki, jakim wyobrażał go sobie myśliciel z Królewca, a więc rozum 

konstytuujący, rozum działający spontanicznie i samorzutnie, „rozum 

prawodawca", musiał odznaczać się czymś, co można by nazwać wewnętrznym 

źródłem aktywności, albo po prostu wewnętrzną siłą.

Ową wewnętrzną siłę rozum kantowski okazuje dobitnie poprzez swą 

szczególną zdolność do poznawania samego siebie.28 Zdaniem myśliciela z 

Królewca, dzieła krytyki czystego rozumu dokonuje wszak sam czysty rozum.29 

Fakt ten zwraca uwagę na samodzielność rozumu; przypomina, że z 

perspektywy Kanta rozum cechuje skierowana ku sobie poznawcza aktywność, 

mająca źródło wyłącznie w samym rozumie: „(...) Jako że chodzi tu o 

eksperymenty myślowe rozumu, to i również tylko przezeń mogą one uzyskać 

potwierdzenie, bądź też zostać odrzucone" 30. Jednym słowem: poddając się 

krytycznemu badaniu, to jest, poszukując granic własnych możliwości 

poznawczych, rozum daje wiarygodne świadectwo wyróżniającej go 

suwerennej, samodzielnej aktywności, a zarazem też wewnętrznej siły. Jak 

zauważa Otfried Hóffe w „(...) krytyce samego siebie odsłania rozum swą 

potęgę (...)" 31.

26 Tamże, s. 4 9 -5 1
27 B. Saint-Sernin: Rozum w..., s. 43
281. Kant: Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. Ingarden. Kęty 2001, s. 25
29 B. Baran: Postmodernizm. Kraków 1992 s. 89
30 O. Hóffe: Kant, s. 50
31 Tamże, s. 46



Tytułem dygresji: mówiąc w kontekście Kanta o przyrodzonych siłach 

rozumu, warto mieć na uwadze, że motyw ten, to w istocie wspólny element 

wielu filozoficznych rozważań o naturze rozumności -  to być może nade 

wszystko charakterystyczny rys w pełni już rozwiniętej europejskiej filozofii 

rozumu. W XXI wieku przypomniała o tym swoim czytelnikom Oriana Fallaci, 

pisząc książkę zatytułowaną Siła rozumu.32 W epilogu książki autorka wzywa 

współczesnego Europejczyka, by ten -  niejako w imię dziedzictwa duchowego 

własnej cywilizacji -  gotów był odkryć na nowo „siłę rozumu": „(...) Powiadam
33ci" -  apeluje Fallaci - „trzeba odnaleźć Siłę Rozumu" .

Z podobnym apelem wystąpił także Georg W. F. Hegel w czasie swego 

wykładu inauguracyjnego, wygłoszonego w Berlinie niespełna dwa stulecia 

wcześniej. W trakcie wspomnianego berlińskiego wystąpienia w roku 1818 

Hegel przypomniał swoim słuchaczom, że pierwszym i podstawowym 

warunkiem uprawiania filozofii jest wiara w moc ducha i rozumu.34 Wiara w 

przyrodzoną, właściwą tylko rozumowi moc czy też siłę bez wątpienia była 

częścią filozofii Spinozy. Już we wczesnym Traktacie o uzdrowieniu rozumu, 

opisując sposób pracy rozumu, odwoływał się Spinoza do jego „wrodzonych 

sił": „(...) Rozum" -  powiada filozof -  „korzystając z wrodzonych swoich sił, 

przysposabia sobie narzędzia umysłowe, dzięki którym zdobywa nowe siły do 

innych dzieł umysłowych, a z dzieł tych z kolei nowe ma narzędzia, czyli 

zdolność do dalszych badań i tak coraz dalej stopniowo się wspina, póki na 

szczycie mądrości nie stanie" 35. W ten sposób jednym z celów filozofii, według 

Spinozy, staje się badanie sił tkwiących w rozumie: „(...) Zbadać nam teraz

32 O. Fallaci: Siła rozumu. Tłum. J. Wajs. Warszawa 2004
33 Tamże, s. 304
34 H. Schnadelbach: Hegel. Wprowadzenie. Tłum. A. J. Noras. Warszawa 2006, s. 167 -  168
35 B. de Spinoza: Traktat o uzdrowieniu rozumu [w:] Pisma wczesne. Tłum. L. Kołakowski. Warszawa 2009, s. 354



wypada, co właściwie rozumiemy przez siły i uzdolnienia rozumu" 36. Jak można 

przypuszczać, jeszcze w połowie XIX stulecia charakteryzowanie rozumu za 

pomocą pojęć takich, jak „siła", „moc" czy „potęga", było w kulturze 

europejskiej przyjętą praktyką i co ważne, miało wówczas najwyraźniej 

pozytywny wydźwięk. Wskazuje na to na przykład fragment listu papieża Piusa 

IX do Victora Cousina z dnia 23 czerwca 1856 roku, w którym autor zwraca się 

do adresata tymi słowy: „Znamy drogi synu potęgę Twego rozumu (...)" 37.

W wieku XX sytuacja uległa zmianie i o sile czy też potędze rozumu zaczęto 

mówić w tonie także zdecydowanie oskarżycielskim. Zagadnieniu temu nadano 

znaczenie ewokujące między innymi problem „przemocy" rozumu. W wielu 

współczesnych interpretacjach odczytano „siłę rozumu" jako tkwiącą w ratio 

niebezpieczną zdolność „panowania" i „dominacji". Interpretacje eksponujące 

ów motyw są obecnie, co podkreśla Herbert Schnadelbach, nader popularne. 

Za oczywiste przyjmuje się w nich proste równanie: rozum równa się 

panowanie. Interpretacje, o jakich tu mowa - nierzadko silnie zakorzenione w 

myśli Fridricha Nietzschego - konsekwentnie opierają się na następującym 

rozumowaniu: przejawiana przez rozum wola wiedzy nie jest niczym innym jak 

pewną określoną formą „woli mocy", ergo „panowanie" oraz posługiwanie się 

„przemocą", to coś, co należeć musi do samej istoty rozumu.38

Analizując tradycję europejskiej filozofii, Emmanuel Levinas wiąże z nią ściśle 

fakt utożsamienia rozumowego poznania z mechanizmem „panowania"; 

zdaniem Levinasa, w świetle filozoficznej tradycji „(...) rozum może zawładnąć 

bytem" 39. W ujęciu, jakie proponują Maks Horkheimer i Theodor Adorno, „siła 

rozumu" staje się źródłem „represji", „ucisku" i „zniewolenia", któremu on

36 Tamże, s. 390
37 Pius IX do V. Cousina. List z 23. VI. 1856 [cyt. za] B. Miciński: Dyliżans filozoficzny [w:] Podróże do piekieł i inne 
eseje. Kraków 1994, s. 72
38 H. Schnadelbach: Próba rehabilitacji Animals..., s. 6 -  7
39 E. Levinas: Całość nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Tłum. M. Kowalska. Warszawa 2002, s. 34
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usiłuje poddać zarówno świat przyrody, jak i sam jednostkowy podmiot. 

„Represje", „ucisk" i „zniewolenie" stanowią tutaj konsekwencje zastosowania 

wpisanej w zachodni racjonalizm zasady supremacji tego, co ogólne nad tym, 

co szczegółowe („Toż-Samego" nad „Innym"). Kierując się tą zasadą w procesie 

poznania, to znaczy, redukując wszystko do generowanych przez siebie 

abstrakcyjnych ogólności, rozum dopuszcza się swoiście pojętej „przemocy" 

względem tego, ku czemu się zwraca i co pragnie poznać.

Sytuację tę Horkheimer i Adorno wyjaśniają odwołując się do mechanizmu 

dialektyki oświecenia. Zdaniem obu myślicieli, w rezultacie działania owego 

mechanizmu rozum w pewnym momencie duchowego rozwoju ludzkości zaczął 

występować z pozycji absolutu i uznał dominację ogółu nad szczegółem, 

zapominając jednak, że niegdyś ukonstytuowany został jedynie jako człon 

opozycyjnej relacji (element przeciwstawny naturze -  jej antyteza). Według 

autorów Dialektyki oświecenia, fakt ten nakazuje odczytywać postawę rozumu 

w kategoriach „uzurpacji" oraz „przemocy". „Panowanie", „represje", 

„przemoc", to w ich opinii określenia adekwatnie opisujące sposób 

funkcjonowania rozumu w kręgu myśli Zachodu: kwestionowania swoistości 

jednostkowych treści doświadczenia, neutralizowania ich nieredukowalności, 

deprecjonowania konkretności.40 Jak pisał Andrzej Wawrzynowicz, „możliwość 

odwołania się do jednolitego sensu ogólnego (ufundowanego jako nadrzędna 

podstawa) dostarcza podporządkowanej mu racjonalności instrumentu 

utrwalania własnej dominacji i eliminowania różnic" 41. Zgodnie z przesłaniem 

Dialektyki oświecenia, wykorzystanie owego narzędzia przez rozum było w 

kulturze zachodniej czynnikiem odpowiedzialnym za jego pozytywne 

ufundowanie: w ocenie Horkheimera i Adorno, tradycyjny, afirmatywny

40 A. Wawrzynowicz: Hegel Adorno: opozycja dwóch koncepcji myślenia dialektycznego i dwóch wykładni 
racjonalności. Poznań 2001, s. 125 -  132
41 Tamże, s. 130



stosunek do ratio miał za podstawę bezwarunkowe uznanie prawa rozumu do 

działania parforce. 42

To faktyczne zrównanie „siły rozumu" z „wolą mocy" -  źródłem szeroko 

pojętego totalizmu -  bywa krytykowane jako swoista interpretacyjna aberracja. 

Zdecydowanym zwolennikiem tak krytycznej oceny jest na przykład Herbert 

Schnadelbach. Jego zdaniem, utożsamianie rozumu z bezwzględnym i 

wszechstronnym dążeniem do „panowania" - w szczególności zaś 

ekstrapolowanie takiego ujęcia na całą historię ratio -  to zawężające 

perspektywę uproszczenie, poważnie zniekształcające głębsze i znacznie 

bardziej złożone oblicze zachodniej racjonalności.43 W zgodzie z uwagami 

Schnadelbacha, „siła rozumu" -  wbrew temu, co twierdzą Levinas albo 

Horkheimer i Adorno - nie przekładała się w pierwszym rzędzie na „władzę" 

racjonalności względem świata. Krytyka, jaką Schnadelbach skierował przeciw 

stanowisku Dialektyki oświecenia, poucza, że funkcja rozumu w tradycji 

zachodniej nie redukowała się bez reszty do zawoalowanego „instynktu

42 Tamże
43 Zdaniem Schnadelbacha, interpretacja przedstawiona przez M. Horkheimera i T. Adorno -  interpretacja, 
zgodnie z którą rozum zachodniej cywilizacji zaznacza swą obecność poprzez „przemoc" i „panowanie" -  
stanowi koncepcję opartą na nieuzasadnionej redukcji. W jej wyniku cała europejska wizja racjonalności 
sprowadzona została do idei rozumu instrumentalnego -  rozumu pozostającego w ścisłej zależności od tego, co 
za F. Nietzschem określa się w filozofii mianem „woli mocy". Schnadelbach uważa, że za sprawą owego 
upraszczającego ujęcia interpretacja Horkheimera i Adorno traci z pola widzenia wiele istotnych aspektów 
racjonalności. Nieuchronnie pomija ona te aspekty rozumności, których nie sposób zredukować do prostego 
„instynktu władzy". W opinii Schnadelbacha, interpretacja ta -  której tropem podąża obecnie wielu zachodnich 
intelektualistów-jest niepokojąco jednostronna; nie dopuszcza myśli, że historię racjonalizmu da się 
przedstawić nie tylko jako historię zdobywanej „przemocą" dominacji rozumu, lecz także, a może przede 
wszystkim jako dzieje jego autokrytyki i samo-ograniczeń w wielu dziedzinach. Sprowadzając rozumność do 
„woli panowania" , pozostawia ona współczesnym zdecydowanie niepełny, okrojony, a przez to również w 
znacznej mierze zafałszowany obraz dziejów rozumu. Ten sposób myślenia o racjonalności sam Schnadelbach 
charakteryzuje następująco: „Za tą pustą kulisą znika niemało. Krytyka, jakiej Arystoteles poddał poglądy 
Platona, Epikur -  sceptycyzm, niescjentyczny empiryzm -  krytycyzm Kanta. Zamiast tego redukuje się Heglowski 
monizm rozumu do samej tylko formuły, a potem okrężnymi drogami poprzez Nietzschego Genealogię 
moralności utożsamia się go, jako wynaturzenie, z Baconowską utopią wyzwolenia dzięki zapanowaniu nad 
przyrodą; i tak oto historia rozumu i historia panowania stają się tożsame (...)". H. Schnadelbach: Próba 
rehabilitacji animal... [w:] Próba rehabilitacji animal..., s. 7



panowania" i że wobec tego należy odczytywać ją w innym, szerszym 

kontekście.

Rodzi się pytanie: na czym, jeśli nie na ukrytej „woli panowania", polegała od 

wieków „siła rozumu" ? Czym była „siła rozumu", o której ponowne odkrycie 

apelowała do współczesnych Europejczyków Oriana Fallaci ? Tropem i 

wskazówką w tej sprawie może być ujęcie wrodzonych sił rozumu, jakie 

znajdujemy u Spinozy. Mówiąc o wrodzonej sile i uzdolnieniach rozumu, 

Spinoza ma na myśli coś, co wyłączone jest z porządku zewnętrznych przyczyn: 

„Rozumiem przez siłę wrodzoną to, co w nas nie jest sprawione przez przyczyny 

zewnętrzne" 44. Jak można by sugerować, przykład Spinozy przypomina o 

możliwości interpretowania „siły rozumu" w kategoriach takich, jak 

nieuwarunkowana aktywność, samodzielność, suwerenność czy bezwzględna 

niezależność.

Skojarzenie „siły rozumu" z niezależnością od obiektywnych uwarunkowań 

przyczynowych powoduje, że pojęcie owej siły bliskie staje się w filozofii pojęciu 

wolności. Nieuwarunkowana przyczynowo aktywność rozumu często 

sugerowała filozofom, że rozum, to taki „organ", który sam siebie determinuje 

do działania, dając w ten sposób dowód własnej wolności. Już Platon twierdził, 

że tylko człowiek wiedzący, kierowany przez rozumną część własnej duszy, 

może być człowiekiem wolnym, to znaczy takim, który sam jest przyczyną 

swoich działań.45 W tym kontekście nie przypadkiem swoisty autodeterminizm 

rozumu odzwierciedla się u Spinozy w idei wolności; autor Etyki definiuje ją 

następująco: „Wolną nazywa się rzecz, która istnieje jedynie z konieczności 

swojej natury i sama siebie tylko determinuje do działania" 46. Brak 

zewnętrznych uwarunkowań przyczynowych jako oznaka wolności rozumu, to

44 B. de Spinoza: Traktat o uzdrowieniu..., s. 354
45 R. Spaemann: Osoby. O różnicy między czymś a kimś. Tłum. J. Marecki. Warszawa 2001, s. 26
46 B. de Spinoza: Etyka w porządku geometrycznym wyłożona. Tłum. I. Myślicki. Warszawa 1954, s. 4
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element obecny później także w myśli Kanta. Według myśliciela z Królewca, 

prawo moralne praktycznego rozumu jako prawo wolności wykracza poza 

wszelką przyczynowość. Wilhelm G. Jacobs, pisząc o prawie moralnym Kanta, 

podkreśla, że „nie może ono ze swej strony być następstwem innego prawa: 

jest to bowiem prawo wolności, które autonomiczny rozum sam sobie nadaje 

( • • • ) " 4 7 -

Generalizując: wiele wskazuje na to, że myśliciele przeszłości nie zwykli 

kojarzyć rozumu z narzędziem „przemocy" lub „represji". Skłonni byli za to 

łączyć rozum i jego rolę w życiu człowieka z podstawą autentycznego 

doświadczenia wolności. Właściwie w świetle filozoficznej tradycji to, co 

rozumowe -  nie wyłączając funkcji prawodawczej -  stanowiło zawsze, jak się 

zdaje, sferę bliższą wolności niż zniewoleniu. U Platona nawet pojęcie 

„panowania rozumu" ma jednoznacznie wolnościowe konotacje. W rozumieniu 

Platona, jak zauważa Robert Spaemann, „autonomia oznacza panowanie 

rozumu" 48. „Tam, gdzie panuje rozum, człowiek jest wolny".49 W kręgu filozofii 

niemieckiej drugiej połowy XVIII wieku oraz pierwszej połowy XIX pojęcia takie, 

jak „bezzałożeniowa aktywność podmiotu", „autonomiczne prawodawstwo 

rozumu" i „wolność", tworzyły w zasadzie jeden ciąg wzajemnie z sobą 

powiązanych motywów.50 Schelling sądził, że wolność, to w rzeczy samej 

podstawa działania rozumu, którą porównać można z archimedesowym 

punktem oparcia.51 Hegel pisał: „Kiedy myślę, jestem wolny (...)" 52. Fakt, że 

współcześnie spora grupa myślicieli uważa inaczej, prowadzi w tym kontekście 

jedynie do wniosku, że dawniejsze filozoficzne „(...) skojarzenie rozumu i

47 W. G. Jacobs: Czytanie..., s. 36
48 R. Spaemann: Osoby..., s. 26

Tamże, s. 28
50 W. G. Jacobs: Czytanie..., s. 80,129
51 Tamże, s. 60
52 G. W. F. Hegel:. Fenomenologia... [cyt. za] H. Schnadelbach: Hegel..., s. 67
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wolności przestało być skojarzeniem, które się narzuca" 53; jeśli suwerenność, 

autonomia, niezależność czy wolność nie wydają się obecnie oczywistymi 

wyznacznikami siły, jaką dysponuje animal rationale, to powód tego tkwi 

przypuszczalnie w zagubieniu gdzieś tradycyjnej idei logosu jako autentycznej 

domeny wolności.54

Wracając do Kanta: można by pokusić się o stwierdzenie, że myśliciel z 

Królewca wyznaje pogląd tradycyjnej filozofii ratio, zgodnie z którym 

możliwości racjonalnego poznania zależą wyłącznie od wrodzonych zdolności i 

dyspozycji samego rozumu -  od jego, jak ująłby to Spinoza, „wrodzonych sił". 

Skalę czy też zakres „wrodzonych sił" rozumu oceniano różnie. Kant jako uczony 

usposobiony zdecydowanie sceptycznie i krytycznie wykazywał w ocenach 

swych (zwłaszcza w zestawieniu z niektórymi innymi myślicielami epoki) 

widoczną rezerwę i powściągliwość.55 Dowodem na to jest fakt, że wspomniana 

przez Hóffego „potęga rozumu" znajduje u Kanta swe ujście w „akcie 

samoograniczenia", który służyć ma przede wszystkim zachowaniu przez rozum 

poznawczej samokontroli i samodyscypliny.56 Paradoksalnie, w ujęciu filozofa z 

Królewca „siła rozumu" objawia się poprzez badania krytyczne, przynoszące 

rozumowi nieznane mu dotąd „upokorzenie".57 Tak pojętą krytykę rozumu 

Saint-Sernin przyrównuje do ascetycznych praktyk świętego Ignacego Loyoli, 

przyzwyczajających „(...) jednostkę do niedostatku porównywalnego z 

ubóstwem Hioba (...)" 58. Kant twierdził, że naoczność inna niż zmysłowa nie 

jest nam dostępna,59 a w związku z tym „(...) bardzo potrzeba rozumowi jakiejś

53 H. Schnadelbach: Próba rehabilitacji animal..., s. 9
54 Tamże
55 A. J. Noras: Kant i Hegel w..., s. 56
56 O. Hoffe: Kant, s. 46
571. Kant: Krytyka czystego..., s. 539
58 B. Saint-Sernin: Rozum w..., s. 21
59 O stosunku Kanta do naoczności intelektualnej mowa była w przypisie 4
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dyscypliny, która by krępowała jego skłonność do rozszerzania się poza ciasne 

granice możliwego doświadczenia (...)"60.

Dyscyplina taka jest potrzebna, a nawet niezbędna, ponieważ według Kanta, 

„w odniesieniu do przedmiotów poza wszelkim doświadczeniem rozum okazuje 

się labilny i pozbawiony wszelkiego oparcia. Z chwilą, gdy zaczyna obracać się 

jedynie w kręgu własnych pojęć, popada w sprzeczności"61. Samo-ograniczanie 

się rozumu jest niezbędne, by rozum unikać mógł sytuacji, w których 

nieuchronnie wikła się w antynomie 62: sytuacji, gdy jednocześnie staje przed 

pytaniami, na które nie potrafi odpowiedź i których nie jest w stanie uchylić.63 

Jednym z takich pytań jest pytanie o istnienie Boga. Królewiecki filozof przeczy, 

aby spekulatywny rozum ludzki był zdolny odpowiedzieć na pytania dotyczące 

ponadzmysłowej najwyższej praistoty, „pozaświatowego rozumu" -  Boga64: 

„Twierdzę (...)" -  pisze Kant -  „że wszelkie próby czysto spekulatywnego 

stosowania rozumu do teologii są całkiem bezpłodne i co do swego 

wewnętrznego uposażenia pozbawione wszelkiej wartości, że (...) naczelne 

zasady jego stosowania w ramach przyrody wcale a wcale nie prowadzą do 

teologii, a przeto (...) że teologia rozumowa nie może wcale istnieć".65 Powód 

tego, według Kanta, jest następujący: „Wszystkie (...) zasady intelektu mają

601. Kant: Krytyka czystego..., s. 539
61 O. Hoffe: Kant, s. 46
62 W opinii Herberta Schnadelbacha, odkrycie, że w pewnych określonych warunkach rozum ludzki wikła się z 
konieczności w antynomie, uznać należy za jedną z najistotniejszych zasług Kanta. A. J. Noras: Kant i Hegel w..., 
s. 99
63 O. Hoffe: Kant, s. 43
64 Pogląd Kanta w tej sprawie analizuje Mirosław Żelazny, wychodząc od dylematu, jaki rodzi się, gdy zadamy 
sobie pytanie o genezę jakiejś rzeczy -  na przykład źdźbła trawy. Jak pisze M. Żelazny, „powstaje pytanie: czy 
owo źdźbło powstało jako efekt oddziaływania mechanicznych sił fizyki, czy w wyniku jakiegoś nieznanego nam 
celowego zamiaru. Oczywiście narzuca się ta druga ewentualność, choć tego , jaki miałby być kierujący owym 
zamiarem zaświatowy rozum, nie potrafimy już przeniknąć. Wyobrażając go sobie projektujemy w zaświaty 
ideę rozumu ludzkiego". M. Żelazny: Kant i metafizyka przedkrytyczna [w:] I. Kant. O odkryciu, po którym 
wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej i inne rozprawy 
filozoficzne. Tłum. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK pod kierunkiem M. Żelaznego w 
składzie: J. Czekajewska, P. Dudzik, K. Gładki, M. Jankowski, K. Kaśkiewicz, D. Kolasa, T. Kupś, M. Marciniak, R. 
Michalski, M. Motylińska, D. Pakalski, W. Włoch, A. Pacholik-Żuromska. Toruń 2009, s. 23
651. Kant: Krytyka czystego..., s. 497



zastosowanie immanentne, do poznania zaś istoty najwyższej potrzebne jest 

ich zastosowanie transcendentne, do czego nasz intelekt nie jest wcale 

odpowiednio wyposażony" 66.

Pogląd, że przedmiotowe poznanie Boga oraz innych przedmiotów 

ponadzmysłowych stanowi zadanie przekraczające „siły rozumu", odróżniał 

Kanta od wielu myślicieli jego czasów. Filozofowie tacy jak na przykład Moses 

Mendelssohn nie dostrzegali ograniczeń, które widział Kant. Mendelssohn -  o 

czym wspomina sam Kant w jednej ze swych rozpraw -  od spekulatywnego 

użycia rozumu, „(...) gdy idzie o poznanie przedmiotów nadzmysłowych 

oczekiwał bardzo wiele, aż do oczywistości ich demonstracji (...)" 67. Wydaje się, 

że skala oczekiwań Schellinga była w tym względzie zasadniczo podobna; 

Schelling to filozof, który przyjmuje, że „(...) w stosunku do najwyższych pojęć 

musi być możliwy jasny wgląd rozumowy, bo tylko na tej drodze możemy je 

sobie naprawdę przyswoić, a one mogą znaleźć wieczne ugruntowanie" 68.

Równie wiele po rozumie zdawał się spodziewać Benedykt de Spinoza, gdy 

zapewniał, że przeznaczeniem rozumu jest poznanie Boga: „(...) 

Niepodobieństwem jest, zdaniem naszym" -  przekonywał Spinoza -  „iż Bóg 

miał się ludziom objawić za pośrednictwem jakichkolwiek zewnętrznych 

znaków. Zbyteczne też jest, zdaniem naszym, by poznanie to dochodziło do 

skutku za pomocą innych jakichś rzeczy oprócz samej istoty Boga oraz ludzkiego 

rozumu. Bo też tym, co w nas ma Boga poznawać, jest rozum (...). Niemożliwa 

to (...) rzecz, byśmy mogli Boga pojąć za pośrednictwem czegokolwiek 

innego"69. Nie mniejsze oczekiwania w tym względzie żywił także Gottfried

66 Tamże
671. Kant: Co oznacza: orientować się w myśleniu ? [w:] O odkryciu..., s. 110
68 F. W. J. Schelling: Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym związanymi [cyt. za] W.
G. Jacobs: Czytanie..., s. 138
69 B. de Spinoza: Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości [w:] B. de Spinoza: Pisma wczesne. Tłum. L. 
Kołakowski. Warszawa 2009, s. 320



Wilhelm Leibniz: według niego, światło naturalne (lumen naturale) naszego 

rozumu wiedzie nas do prawdziwego poznania takich ponadzmysłowych 

przedmiotów jak bóg, byt w ogóle czy też ludzka dusza. Poznanie to jest 

możliwe dzięki dostępności apriorycznych, wiecznych i koniecznych praw. 

Prawa te, co istotne, mają charakter faktów ponadświatowych:70 są to, zdaniem 

Leibniza, wrodzone prawdy rozumowe, o których powiedzieć można, że 

cechuje je nieprzypadkowość oraz ważność a priori. Wyróżniają się one także 

tym, że nie wymagają dowodu (są prawdziwe same przez się, pierwotne), a 

zanegowanie ich prowadzi nieuchronnie do sprzeczności.71

O zdolności rozumu do poznawania dzięki ideom i prawdom wrodzonym 

tego, co znajduje się poza zasięgiem zmysłów, sam G. W. Leibniz wypowiada się 

szeroko w Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego: „I jeśliby ślady 

zmysłowe nie były niezbędne, nie zachodziłaby między duszą a ciałem z góry 

ustanowiona harmonia (...). Ale to nie staje na przeszkodzie temu, by umysł 

czerpał ze swego wnętrza prawdy konieczne. Widać także nieraz, jak daleko 

posunąć się on może bez żadnej pomocy, tylko dzięki czysto naturalnej logice i 

arytmetyce (...)."72 „I z jakiej bądź podejdzie się strony" -  kontynuuje Leibniz -  

„jasną jest zawsze rzeczą we wszystkich stanach duszy, że prawdy konieczne są 

wrodzone i że się ich dowodzi przez to, co jest wewnątrz nas; a nie mogą być 

ugruntowane za pomocą doświadczenia, jak to się dzieje z prawdami o faktach 

(...). Tak więc" -  konkluduje filozof -  „umysł posiada dyspozycję (zarówno 

czynną, jak bierną), aby wydobywać te prawdy samemu z własnej głębi (...)."73

Przyjęcie powyższego stanowiska wydaje się kluczowe w odniesieniu do 

wiary Leibniza w zdolność poznawania rozumem tego, co ponadzmysłowe:

70 H. Schnadelbach: O dialektyce rozumu historycznego [w:] Rozum i Historia. Tłum. K. Krzemieniowa.
Warszawa 2001, s. 50
71G. Gottfried: Teoria poznania od Kartezjusza do Wittgensteina. Tłum. T. Kubalica. Kraków 2007, s. 52-53
72 G. W. Leibniz: Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Tłum. I. Dąbska. Kęty 2001, s. 50
73 Tamże, s. 52



boga, bytu w ogóle, duszy samej w sobie. Jeśli chodzi o wymienione przedmioty 

ponad-empirycznego poznania, Leibniz składa jasną deklarację co do 

dostępności wiedzy na ich temat za pośrednictwem wrodzonych umysłowi idei: 

„(...) Byłem zawsze, tak jak i teraz jestem, za wrodzonością idei Boga, którą 

podtrzymywał p. Descartes, a w konsekwencji jestem też za innymi 

wrodzonymi ideami, które nie mogą pochodzić od zmysłów"74. W ten sposób 

(obok idei boga) wśród idei wrodzonych rozumu Leibniz wymienia także idee 

bytu i duszy. Jak czytamy w Nowych rozważaniach dotyczących rozumu 

ludzkiego, „(...) byt jest nam wrodzony, a poznanie bytu zawarte jest w naszym 

poznaniu nas samych"75. Dusza z kolei, jak powiada Leibniz, „(...) sama jest 

swoim przedmiotem bezpośrednim wewnętrznym (...)"76.

Myślicielem, który przedmioty ponadzmysłowe lokalizował w poznawczym 

zasięgu rozumu był również Christian Wolff. Może o tym świadczyć chociażby 

tytuł jednej z jego prac: Rozumne myśli o Bogu, świecie i duszy człowieka.77 W 

poglądach na powyższe kwestie (w poglądach zdradzających interesującą nas tu 

ufność filozofii w wielki potencjał rozumu), ten uczeń i kontynuator myśli 

Leibniza posunął się jednak wyraźnie dalej niż jego sławny poprzednik.78 Otóż 

Wolff na miejsce zdolności rozumu do apriorycznego w duchu leibniziańskim 

poznania rzeczywistości stawia zdolność jej absolutnego konstruowania li tylko 

z czystego myślenia.79 Jak zauważa Marek. J. Siemek, „w racjonalnej ontologii

74 Tamże, s. 47
75 Tamże, s. 73
76 Tamże, s. 79
77 E. Coreth, H. Schondorf: Filozofia XVII i XVIII wieku. Tłum. P. Gwiazdowski. Kęty 2008, s. 157
78 Dzieło kontynuacji myśli Leibniza, dokonane przez Christiana Wolffa, trudno jest ocenić jednoznacznie. Z 
jednej strony to właśnie Christianowi Wolffowi idee autora Monadologii zawdzięczają bez wątpienia 
popularyzację i upowszechnienie na gruncie niemieckiej filozofii oświeceniowej. Z drugiej jednak strony wiele 
też wskazuje na to, że Wolff, przejmując do własnego systemu pewne elementy koncepcji Leibniza, uprościł je 
nadmiernie, wypaczając ich oryginalny sens; w ramach wolffianizmu, jak zaznacza na przykład Marek J. Siemek, 
zostają one do pewnego stopnia zniekształcone i zdeformowane. M. J. Siemek: Racjonalizm i naturalizm w 
filozofii... [w:] Wolność, rozum..., s. 62
79 Tamże, s. 63



Wolffa i jego szkoły konstruująca spontaniczność ludzkiego myślenia znalazła 

wyraz szczególnie dobitny. Myśl filozofująca nie tylko programowo odwróciła 

się tu od przygodnej rzeczywistości empirycznej; więcej, podjęła także jedyną w 

swoim rodzaju próbę pełnego wyprowadzenia tej rzeczywistości ze swych 

czystych pojęć a priori."80

Posunięcie to nie byłoby wszelako możliwe, gdyby nie wolffiański zabieg 

redukcji porządku tego, co realne, do porządku tego, co logicznie możliwe do 

pomyślenia. Zgodnie z tą koncepcją, realne istnienie, to kategoria logiczna, 

zakresowo mieszcząca się w innej logicznej kategorii, kategorii możliwości. 

Realne, rzeczywiste istnienie, to z tej perspektywy tyle, co szczególny 

przypadek dającego się pomyśleć w czystym pojęciu istnienia możliwego. 

Konsekwentnie: rzeczywistość cała oznacza w tym kontekście jedynie 

dopełnienie logicznej możliwości. Choć, jak wiadomo, owo faktyczne zrównanie 

logiki formalnej z teorią bytu, z metafizyką stało się - obok innych jeszcze 

aspektów wolffianizmu - przedmiotem gruntownej krytyki już za czasów 

samego Christiana Wolffa,81 choć doktryna wolffianizmu musi dziś wydawać się 

cokolwiek anachroniczna i raczej ostatecznie przezwyciężona, to nie zmienia to 

faktu, iż nadal stanowić może ona niepośledniej wagi dokument opisujący 

znaczący moment w historii idei rozumu -  moment, w którym wiara filozofii w 

siłę ludzkiej rozumności weszła już wyraźnie w fazę kulminacji, osiągając 

prawdopodobnie swoje dziejowe apogeum.82 Przekonywać o tym może sposób,

80 tTamże
81 Krytyka poglądów Wolffa i jego zwolenników dotyczyła między innymi tego, że czyste myślenie, któremu 
przypisywali oni zdolność absolutnej konstrukcji, a więc wyprowadzania rzeczywistości z samych tylko pojęć o 
priori, nie obejmuje owej aktywności w akcie refleksji, to znaczy, nie kieruje uwagi na samą czynność 
konstruowania. Zdaniem krytyków, wolffianizm popełnia błąd, koncentrując się na substancjalizowanej treści 
aktów czystego myślenia bez uprzedniego badania samych aktów; wychodząc od wiecznych prawd i 
koniecznych zasad czystego myślenia, filozofia ta mylnie bierze je za pierwotny „składnik" metafizycznego ładu. 
Jak argumentowano, nie dostrzegając w myśleniu zupełnie odrębnej sfery aktywności, Wolff i jego zwolennicy 
błędnie utożsamili jej prawa z prawami bytu (logikę formalną z ontologią).
82 Tamże, s. 62-65



w jaki myśl Wolffa określana bywa w literaturze przedmiotu. Dla M. J. Siemka 

„wolffianizm był (...) absolutnym racjonalizmem ontologicznym (...)", gdzie „(...) 

myślenie ludzkie mogło (...) tak konsekwentnie ogłosić swe własne prawa za 

obiektywne zasady pierwsze samej rzeczywistości (...)"83. Jednoznacznie zatem 

była to doktryna, która, jak pisze Piotr Łaciak, „(...) znalazła wyraz w 

przekonaniu, że jest możliwe absolutnie racjonalne poznanie, to jest, poznanie 

z samego tylko rozumu na podstawie samych tylko pojęć, poznanie 

wykraczające poza zakres możliwego doświadczenia"84.

Podobnej skali optymizm w ocenie przyrodzonych rozumowi poznawczych sił

i możliwości -  powściągnięty, jak wiadomo, u Kanta narzędziami krytyki -  

powrócił na gruncie filozofii niemieckiego idealizmu. Jak podkreśla Frederick 

Copleston, u przedstawicieli owego nurtu „(...) spotykamy wspaniałą ufność w 

potęgę ludzkiego rozumu (...)"85. Doskonałym tego przykładem jest filozofia 

Georga W. F. Hegla, którą Władysław Tatarkiewicz scharakteryzował jako pełną 

„(...) nieograniczonej ufności w siły umysłu ludzkiego"86.

Określanie przez badaczy doktryny Hegla mianem „panlogizmu" wydaje się 

uwypuklać ten fakt. Rozwinięcie terminu „panlogizm" pozwala ujrzeć rozum 

jako kategorię o kluczowym znaczeniu w całym systemie Hegla. Na kategorii 

rozumu niemiecki filozof oparł wiele spośród swych najważniejszych twierdzeń. 

„Panlogizm", rozumiany jako uniwersalny racjonalizm, wyraża się w myśli Hegla 

przekonaniem, że rzeczywistość stanowi w swej istocie fazę logicznego z natury 

procesu rozwoju Absolutu -  że świat, to forma urzeczywistniania się 

absolutnego rozumu.87 Za pomocą owego pojęcia -  co do którego zresztą 

istnieją pewne wątpliwości, czy określa ono doktrynę heglowską w sposób

83 Tamże, s. 64
84 P. Łaciak: Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla. Katowice 2003, s. 22
85 F. Copleston: Historia filozofii. Tom 7. Tłum. J. Łoziński. Warszawa 1995, s. 7
86 W. Tatarkiewicz: Historia filozofii. Tom II. Warszawa 2002, s. 214
87 A. J. Noras: Kant i Hegel w..., s. 101



adekwatny 88 - próbuje się zwrócić uwagę na charakterystyczne 

przeświadczenie Hegla, leżące u podstaw jego sławnych stwierdzeń z Zasad 

filozofii prawa 89: „(...) Tym, co jest, jest rozum" 90. „Co jest rozumne, jest 

rzeczywiste, a co jest rzeczywiste, jest rozumne" 91.

Rozum okazuje się w tym kontekście kategorią nierozłącznie związaną z 

idealistycznym stanowiskiem Hegla: „Rozum" -  jak czytamy w Fenomenologii 

ducha -  „jest pewnością świadomości, że jest ona wszelką realnością: w taki 

sposób idealizm wyraża pojęcie rozumu"92. W ramach heglowskiego idealizmu 

rozum jest tym, do czego ostatecznie sprowadzona zostaje cała rzeczywistość: 

w ujęciu Andrzeja Wawrzynowicza, Hegel przyjmował, że „wszystko, co jest, 

jest (...) dynamiką momentu logicznego. Wszelka konieczność stanowi 

obiektywizację samego Logosu, który tworzy nie tylko ogólny horyzont 

rzeczywistości ludzkiej, ale i całą sieć szczegółowych sensów, które organizują 

indywidualne życie jednostek"93. Konsekwentnie, dla autora Fenomenologii 

ducha nie istnieje zatem nic, co nie byłoby częścią systemu rozumu 94. Dla 

Hegla, jak pisze Herbert Marcuse, „(...) podmiot posiada i zna świat jako swoją 

własną rzeczywistość, jako rozum" 95.

88 Jak zauważa Andrzej J. Noras, określanie filozofii Hegla mianem „panlogizmu" może budzić zastrzeżenia i 
uchodzić za historycznie nieuzasadnioną praktykę. Mimo wątpliwości termin ten nadal pozostaje w użyciu, a 
posługujący się nim komentatorzy podkreślają za jego pomocą pierwszoplanowy charakter idei rozumu w myśli 
Hegla. Tamże, s. 101 -  102
89 Tamże, s. 101
90 G. W. F. Hegel: Zasady filozofii prawa [cyt. za] H. Schn! delbach. Hegel..., s. 154
91 G.W.F. Hegel: Zasady filozofii prawa. Tłum. A. Landman. Warszawa 1969, s. 17
92 G.W.F. Hegel: Fenomenologia ducha. Tłum. S. F. Nowicki. Warszawa 2010, s. 164
93 A. Wawrzynowicz: Hegel i Adorno -  opozycja dwóch koncepcji myślenia dialektycznego i dwóch wykładni 
racjonalności. Poznań 2001, s. 152
94 Tamże
95 H. Marcuse: Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie teorii społecznej. Tłum. D. Petsch. Warszawa 1966, s. 93
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I. l l

BOSKOŚĆ ROZUMU

Można by pokusić się o stwierdzenie, że heglowski idealizm dokonał swego 

rodzaju absolutyzacji idei rozumu. Przypuszczalnie stwierdzenie to 

koresponduje z poniższą wypowiedzią A. J. Norasa: „fundament idealizmu 

Hegla i jego systemu opiera się na przekonaniu, że Absolut nie jest niczym 

innym jak rozumem i w związku z tym także człowiek ze swym skończonym 

rozumem ma dostęp do Absolutu, że filozofia nie jest niczym jak rozsadzeniem 

skończonego rozumu przez rozum absolutny i podniesieniem skończonego 

rozumu do rangi rozumu absolutnego".96 Ujęcie to zgadza się z duchem 

interpretacji N. Hartmana, zwracającej uwagę na przeświadczenie Hegla, jakoby 

w skończonym rozumie obecny był (pod postacią dialektyki) głos rozumu 

absolutnego.97 Co warto podkreślić, ów głos rozumu absolutnego, głos absolutu 

w rozumie skończonym jest głosem samego Boga. Dla Hegla bowiem pojęcia 

„absolut" i „Bóg" stanowią określenia synonimiczne i w zasadzie można ich w 

kontekście jego filozofii używać wymiennie.98 Wynika z tego, że podstawowe 

przekonanie doktryny Hegla da się wyrazić również w następujący sposób: Bóg 

nie jest niczym innym jak rozumem. Co za tym idzie, rozpoznanie obiektywności 

rozumu w przyrodzie oznacza z punktu widzenia Hegla to samo, co rozpoznanie
99w niej Boga

Przekonanie, że rozum w jakimś sensie dzieli swą własną naturę z naturą 

Boga, czyniło Hegla podobnym do innych myślicieli jego epoki. Schelling, jak

96 A. J. Noras: Kant i Hegel w..., s. 102-103
97 Tamże, s. 102
98 H. Schnadelbach: Hegel..., s. 92
99 Tamże, s. 154



wiadomo, przypisywał rozumowi boską genealogię. „(...) W piśmie O wolności"

-  zauważa Wilhelm G. Jacobs -  „Schelling wyjaśnia genezę logosu z natury w 

Bogu. Natura w Bogu tęskni do zrodzenia logosu" 10°. Szerzej rzecz ujmując, 

poglądy Hegla w poruszonej tu kwestii wydają się zgodne z założeniami 

tradycyjnego racjonalizmu. Założenia te dotyczą uwikłania idei rozumu w 

relacje z tym, co boskie -  z boskim absolutem. Przekonanie racjonalistów 

przeszłości o „realnym istnieniu" takich relacji, to fakt, który z całą mocą 

potwierdza się na przykładzie filozofii Kartezjusza. Przypomina o tym fragment 

wypowiedzi Emmanuela Levinasa, w której filozof pisze o „boskiej 

prawdomówności podtrzymującej Kartezjański racjonalizm" 101. Wątek ten 

powraca w komentarzu Tomasza Śliwińskiego przy okazji omawiania 

nieodłącznie związanej z kartezjanizmem zasady dualizmu. Ostry kartezjański 

podział na substancję myślącą (dusza, umysł, rozum) i substancję rozciągłą 

(ciało) jest w świetle owego komentarza pochodną równie fundamentalnego, 

religijno-metafizycznego podziału na Boga jako ducha i świat jako materię. 

Radykalnie odmienna od natury ciała natura rozumu, to w filozofii Kartezjusza i 

jego kontynuatorów efekt implementowania do racjonalizmu schematów 

wpisanych w tradycyjne pojęcie chrześcijańskiego Boga 102.

Dobrym przykładem w tym kontekście jest również racjonalizm w wersji 

zaproponowanej przez Leibniza, o którym Genevieve Rodis-Levis twierdzi, że 

zakorzeniony jest w Bogu, a więc w Absolucie. Rodis-Levis twierdzenie to opiera 

na wypowiedzi Leibniza, której przesłanie jest następujące: choć absolutny 

boski rozum nieskończenie przerasta nasz ludzki, to jednak rozum właśnie jest

100 W. G. Jacobs: Czytanie..., s. 79
101 E. Levinas: Całość i..., s. 241
102 T. Śliwiński: Wstęp tłumacza. Louis De La Forge i jego Traktat [w:] L. De La Forge. Traktat o umyśle ludzkim. 
Tłum. T. Śliwiński. Kęty 2011, s. 23



tym, co człowiek posiada jako wspólne z Bogiem.103 Analogicznie rzecz ma się z 

racjonalizmem Spinozy. Jak czytamy w Traktacie krótkim o Bogu, człowieku i 

jego szczęśliwości, rozum, zdaniem Spinozy, „(...) do tego stopnia bezpośrednio 

jest z Bogiem zjednoczony, że ani istnieć bez niego nie może, ani dać się pojąć. 

Wynika stąd nieodparcie" -  konkluduje filozof -  „iż żadna rzecz nie może być 

tak z rozumem złączona, jak sam Bóg"104.

Wątek związku rozumu z boskim absolutem współwystępuje u Hegla z 

tematem jego specyficznych i nade wszystko imponująco szerokich możliwości. 

Tak pojęty rozum (Vernunft) wprowadza u Hegla filozofię na poziom myślenia 

spekulatywnego. Jest to poziom, na którym wbrew rozsądkowi (Verstand) 

przeciwieństwo tego, co subiektywne i obiektywne -  będące nieprzekraczalną 

granicą „filozofii refleksji" -  przestaje już krępować filozofię: zostaje 

przezwyciężone i zniesione. Przedmiotem ufundowanej na rozumie filozofii 

spekulatywnej staje się absolut pomyślany jako jedność i synteza wszelkich 

przeciwieństw 105. Zakorzeniony w owym Absolucie rozum, to „miejsce", gdzie 

przeciwieństwa nieuzgadnialne na płaszczyźnie rozsądku ulegają zniesieniu: to 

„miejsce", gdzie przeobrażają się one w składniki większej całości, elementy 

jedności nadrzędnej. Na gruncie rozumu heglowskiego przeciwieństwa stawały 

się zasadami, które się nie zwalczają, ale dopełniają wzajemnie i są względem 

siebie komplementarne 106. Rozum, według Hegla, potrafił dokonać syntezy 

tego, co historyczne i tego, co dziejowe 107. Ma zdolność godzenia tego, co 

skończone z tym, co nieskończone 108. Jak można by sugerować, owo 

jednoczenie się przeciwieństw w rozumie, to w rzeczy samej pochodna sytuacji,

103 G. Rodis-Levis: Kartezjusz i racjonalizm. Tłum. S. Cichowicz. Warszawa 2000, s. 92
104 B. de Spinoza: Traktat krótki o Bogu... [w:] Pisma..., s. 320
105 H. Schnadelbach: Hegel..., s. 16 -  17
106 Z. Kuderowicz: Hegel i jego..., s. 78
107 A. J. Noras: Kant i Hegel w..., s. 109
108 Tamże, s. 100



w której naturę rozumnej świadomości traktuje się jako refleks wchłaniającej 

różnice i przeciwieństwa natury Absolutu (Boga)109.

Twierdzenie, jakoby w rozumie skończonym obecny był głos rozumu 

absolutnego (głos Boga), towarzyszyło u Hegla przekonaniu, że „wraz z 

<rozumem> świadomość osiągnęła w przebiegu swoich doświadczeń 

stanowisko, w którym ujawniła się dla niej jej zdolność przekraczania w 

zasadzie wszystkich granic" n0. Wskazuje na to otwartość heglowskiego 

racjonalizmu wobec tego, co transcendentne. Racjonalizm, który właśnie w 

myśli Hegla znalazł swój szczególnie pełny wyraz in , był racjonalizmem zdolnym 

objąć w sobie to, co nieograniczenie przekracza ludzkie istnienie: 

transcendencję, nieskończoność. 112 W rozumieniu Hegla właściwym 

przeznaczeniem rozumu było poznawać byt transcendentny w jego istocie n3. 

Jak pisze Saint-Sernin, „Hegel uważał, że rozum może poprzez swoje operacje 

odtwarzać i, by tak rzec, naśladować to, czego Bóg i przyroda dokonują w 

<tajnym laboratorium> wszechświata" 114. Dzięki temu świadomość jako rozum

-  świadomość, która odkryła w sobie działanie absolutu -  zdolna jest

109 B. Miciński: Dyliżans... [w:] Podróże do piekieł i..., s. 77
110 E. Coreth, P. Ehlen, J. Schnnidt: Filozofia XIX wieku. Tłum. P. Gwiazdowski. Kęty 2006, s. 68. Warto 
odnotować, że zdolność heglowskiego rozumu do przekraczania „wszelkich granic" łączy się w kontekście uwag
A. M. Kaniowskiego ze zdolnością znoszenia przeciwieństw. Pośrednicząc między przeciwieństwami, jednocząc 
je i syntetyzując na poziomie filozofii spekulatywnej, rozum usuwa ostatecznie fundamentalną różnicę między 
sferą podmiotu i przedmiotu. Jak zauważa Kaniowski, oznacza to zdjęcie z filozofii krępujących ją do tej pory 
ograniczeń. Ograniczenia, o których tu mowa, wynikały z faktu obecności tego, co przedmiotowe jako 
radykalnego przeciwieństwa świadomości. Usunięcie przez rozum różnicy między podmiotem a przedmiotem 
znosi przedmiotowość jako przyczynę dotychczasowych ograniczeń filozofii; granice poznania wyznaczane przez 
sferę tego, co przedmiotowe przestają istnieć -  rozum nie musi ich respektować. A. M. Kaniowski. Hans 
Michael Baumgartner i dzisiejsza... [w:] H. M. Baumgartner: Rozum skończony. Ku rozumieniu..., s. XX
111 B. Skarga: Trzy idee racjonalności [w:] Przeszłość i interpretacje. Warszawa 1987, s. 94
112 Tamże, s. 98
113 Tamże, s. 96
114 B. Saint-Sernin: Rozum w..., s. 58



prawdziwie poznać samą siebie 115 i wszystkie aspekty bytu 116: ogarnąć byt w 

całości, czyli w jego prawdzie.

Nie ma wątpliwości, że zdolność poznawania prawdy, to coś, co zdaniem 

myślicieli takich, jak Kartezjusz, Leibniz, Spinoza czy Hegel, rozum zawdzięcza 

szczególnej relacji, jaka łączy go z tym, co boskie. Bóg -  w co wierzono -  nie 

może być zwodzicielem a idee, którymi obdarzył on ludzki rozum, nie mogą być 

nigdy fałszywe. Aby odsłonić prawdę bytu, wystarczy tylko, jak zakładano, ująć 

je dostatecznie jasno, a następnie połączyć z sobą we właściwy sposób (na 

przykład zgodnie z prawidłami logiki) 111. Prawdziwość poznania realizowanego 

przez rozum gwarantuje tu istnienie samego Boga: „Wobec tego" -  jak pisał 

Kartezjusz -  „poznaję całkiem jasno, że pewność i prawdziwość wszelkiej 

wiedzy zależy jedynie od poznania prawdziwego Boga" 118.

Tak wyraźne umocowanie racjonalności w tym, co boskie, spowodowało, jak 

można przypuszczać, efekt przeniesienia na rozum pewnych określonych 

własności tradycyjnie przypisywanych Bogu, względnie filozoficznemu 

Absolutowi. W myśli nowożytnej, jak zauważa Zygmunt Bauman, uczyniło to 

rozum podobnym do „nieosobowego Boga" 119. Wychodząc od tego faktu, 

można by zaryzykować twierdzenie, że niezwykła nośność teorii 

„nieosobowego" rozumu 120, a także nadzieje, jakie pokładano w niej 

przynajmniej do czasów Hegla, to w znacznej mierze efekt oddziaływania idei

115 Jak pisze Hegel, „(...) kiedy rozum występuje jako refleksja jego twierdzenie o sobie występuje nie tylko jako 
pewność i zapewnienie, lecz jako prawda; i to nie [jako jakaś prawda] obok innych [prawd], ale jako [prawda] 
jedyna". G. W. F. Hegel: Fenomenologia..., s. 165
116 E. Coreth, P. Ehlen, J. Schnnidt: Filozofia XIX..., s. 68
117 B. Skarga: Trzy idee..., s. 95
118 R. Descartes: Medytacje o filozofii pierwszej. Tłum. J. Hartman. Kraków 2004, s. 68
119 Z. Bauman: Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa 1994, s. 48
120 Jeszcze w połowie XIX stulecia idea „nieosobowego" rozumu była popularnym tematem dyskusji nie tylko w 
kręgach filozoficznych, lecz również poza nimi. Jak pisze w jednym ze swych esejów Bolesław Miciński, „(...) o 
teorii <rozumu bezosobowego dyskutowała cała Francja -  i posłowie w parlamencie, i tłumy na podwórzu 
Sorbony, i księżniczki neapolitańskie (Pignatelli i Dentici) w salonach, i święte oficjum w Rzymie". B. Miciński: 
Dyliżans... [w:] Podróże do..., s. 73



Boga, często na gruncie filozofii utożsamianego z nieosobowym Absolutem. 

Swoista transpersonalność rozumu, współczesnym Hegla prawdopodobnie w 

oczywisty sposób kojarząca się z bezosobową naturą „Boga filozofii", stanowiła 

dwa stulecia temu jego wyraźnie eksponowaną własność. Panowało 

przekonanie, że uniwersalne cechy rozumu nie są cechami własnymi 

indywidualnych osób oraz że jednostkowym podmiotom mogą one jedynie 

„przypadać w udziale" 121. Sądzono, że „rozum jako taki jest obojętny co do 

tego, o czyj rozum chodzi. Jako podmioty rozumu ludzie są zasadniczo 

wymienialni" 122.

W owej „bezosobowości" rozumu widziano wówczas gwarancję neutralności 

poznania względem jednostkowych osób i ich partykularnych sądów o 

rzeczywistości 123. „Odpersonalizowana" (nieredukowalna do osoby ludzkiej) 

racjonalność wydawała się punktem odniesienia, który chroni ludzką myśl 

przed popadnięciem w subiektywizm i relatywizm kulturowy 124. „Rozum jest 

nieosobowy, stąd prawda nie jest subiektywną formą umysłu" 125 - pisał 

Bolesław Miciński. Akcentowanie „nieosobowej" natury racjonalności w 

powyższym kontekście sugerować może, że tego rodzaju zdolność jak 

poznawanie prawdy, to w rozumieniu tradycji wyłącznie kompetencja rozumu 

przekraczającego ludzką kondycję. Zygmunt Bauman określa tak pojęty rozum 

mianem „nieosobowego Boga", przez co od razu całe zagadnienie sytuuje w 

kręgu skojarzeń z tym, co boskie. Tam, gdzie, jak chce tego tradycyjna filozofia, 

zdolności rozumu przekraczają granice skończonej kondycji człowieka, tam idea 

rozumu stanowi jak gdyby przedłużenie idei boskiego Absolutu. W tym sensie

121 Z. Krasnodębski: Wstęp. Ekscentryczność człowieka. O idei antropologii filozoficznej [w:] H. Plessner: Pytanie 
o conditio Humana: wybór pism. Tłum. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska. Warszawa 1988, s. 11
122 R. Spaemann: Osoby..., s. 208
123 Tamże
124 Z. Krasnodębski: Wstęp... [w:] H. Plessner. Pytanie o..., s. 11
125 B. Miciński: Dyliżans... [w:] Podróże do..., s. 77



wiara w apodyktyczność rozumowego poznania wydaje się w świetle tezy 

Baumana przedłużeniem wiary w wyższą konieczność boskich wyroków. Jak 

można przypuszczać, swoją interpretacją Bauman wskazuje na istnienie 

zależności pomiędzy wysoką oceną możliwości poznawczych rozumu a faktem 

dostrzegania w nim przez filozofię cech swoiście boskich. Na podstawie uwag 

Baumana można by zaryzykować twierdzenie, że przyznawanie rozumowi tego 

rodzaju cech stanowiło w jakiejś mierze element konstytuujący mentalność 

filozoficzną zdolną wytworzyć wyobrażenie rozumu jako czegoś z istoty swej 

dążącego w poznaniu do przekroczenia wszelkich granic możliwego 

doświadczenia. Racjonalizm oparty na głębokim zaufaniu w nadludzkie siły 

rozumu, to w tym kontekście nic innego jak naturalne zjawisko okresu dziejów 

filozofii, w którym to, co racjonalne i to, co boskie nie zostało od siebie jeszcze 

całkowicie oddzielone i mogło wchodzić we wzajemne z sobą interakcje 126. Ten 

stan rzeczy z całą pewnością znajdował jeszcze swój wyraz w racjonalizmie 

Hegla. 127 Oznacza to, że próbująca sięgać co najmniej dwustu lat wstecz 

rekonstrukcja sytuacji rozumu może, a nawet powinna uwzględniać wątek 

związku idei racjonalności z ideą Boga lub Absolutu; może, a nawet powinna 

łączyć ów wątek z wysoką, autorytatywną w tradycyjnych warunkach 

filozofowania pozycją rozumowego poznania.

126 Z. Bauman: Dwa szkice o moralności..., s. 48
127 _Tamże



I.lll

ROZUM I CAŁOŚĆ

Emmanuel Levinas zauważa, że „całość", to pojęcie, „(...) które dominuje w 

całej zachodniej filozofii"128. Dominację tę, zgodnie z uwagami Levinasa, 

tłumaczy przeświadczenie zachodnich filozofów, że to, co jednostkowe 

„[czerpie] z tej całości swój sens (poza ową całością niewidoczny)"129. Poza tym 

jednak, co ważne i charakterystyczne, ideę całości można, a nawet trzeba 

rozpatrywać w kontekście jej współwystępowania z ideą rozumu. Jak podkreśla 

Herbert SchnCldelbach, w tradycyjnych warunkach filozofowania „akcent pada 

na rozumowe poznawanie całości świata, całokształtu rzeczywistości (...)" 130. Z 

powyższego twierdzenia można wyprowadzić wniosek, że dla tradycyjnie 

zorientowanej filozofii idee rozumu i całości musiały być sobie niezwykle bliskie

-  w jakimś sensie idee te musiały uzupełniać się wzajemnie, wzajemnie do 

siebie odsyłać, a nawet, być może, wzajemnie się implikować. Można by 

zaryzykować tezę, że w świadomości filozoficznej czasów, do których odnosi się 

cytowana wypowiedź Schnadelbacha, wspomniane idee -  rozum i całość -  

musiały w oczywisty sposób jawić się jako nierozerwalnie z sobą związane, 

integralnie połączone, wzajemnie określające swój sens. Z punktu widzenia 

tradycyjnej filozofii ratio, to, co jest rozumne, jest całością, a to, co jest całością, 

jest rozumne 131.

Bliskość idei rozumu i całości można wykazać na przykładzie filozofii Kanta. 

Można tego dokonać, przyglądając się zarówno formie, jaką rozum sam

128 E. Levinas: Całość i..., s. 4
129 Tamże
130 H. Schnadelbach: Hegel..., s. 11
131 Tamże



przybiera w ujęciu Kanta, jak i cechom obrazu rzeczywistości, który zdaniem 

filozofa, rozum „tworzy" (organizuje) z danych doświadczenia. Odnośnie do 

pierwszego aspektu zagadnienia, Kant zakładał, że podjęte przez niego badanie 

rozumu nie może mieć charakteru jedynie fragmentarycznego czy 

wycinkowego. Chciał, by było ono zupełne i wyczerpujące, by obejmowało swój 

przedmiot w całości 132. Zgodnie z tą intencją, wypracowany przez Kanta model 

rozumu powstał jako rezultat „(...) łączenia wytworów władz poznania w jeden 

system"133. Jak powiada Kant, „rozum nasz (...) jest systemem (...)" 134.

Nazywając rozum systemem, myśliciel z Królewca potwierdza, że krytyka, to 

nauka, której przeznaczeniem jest ogarnięcie całości rozumu. Już słownikowa 

definicja terminu „system" odsyła do pojęcia „całości": zgodnie z tą definicją, 

„system", to „całościowy i uporządkowany układ" 135. W zasadzie oznacza to, że 

stosując termin „system" w odniesieniu do jakiegoś obszaru, implicite uważa 

się go za pewną całość: myśli się o nim i wyobraża go sobie jako całość. Są 

powody, by sądzić, że tak właśnie rzecz się miała z rozumem w filozofii Kanta. 

Lektura jednego z artykułów Andrzeja J. Norasa przypomina fakt, że zdaniem 

myśliciela z Królewca, zasady wszelkiego w ogóle poznania o priori, których 

źródłem jest rozum, tworzą w nim zamknięty system -  system w całości 

możliwy do odkrycia i opisania w ramach odrębnej nauki, powołanej przez 

Kanta do życia pod nazwą „krytyki czystego rozumu" 136.

W świetle tego, co pisze Saint-Sernin, Kant wyraźnie zakładał, że próba 

krytycznego badania, to warunek, którego spełnienie pozwoli rozumowi 

rozpoznać swą własną architektonikę: odkryć samego siebie jako system, jako

132 O. Hóffe: Kant, s. 84
i  ag

B. Saint-Sernin: Rozum..., s. 20
1341. Kant: Krytyka czystego..., s. 554
135 W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 2000, s. 485
136 A. J. Noras: Przedmiot i metoda w filozofii Immanuela Kanta [w:] „Folia Philosophica". Tom 20. Katowice
2002, s. 201 -  202



całość wewnętrznych struktur 137. Świadczy o tym sposób, w jaki myśliciel z 

Królewca formułuje zadanie krytyki rozumu. Zadanie to polegać miało na tym, 

by „(...) zarysować cały plan w sposób architektoniczny, to znaczy na podstawie 

zasad naczelnych, przy całkowitej rękojmi co do pełności i pewności wszystkich 

części tworzących tę budowlę"138. W tym kontekście, zamiarem Kanta było 

odsłonić „(...) system wszystkich naczelnych zasad czystego rozumu"139 i „(...) 

dać ujrzeć wszystkie kroki rozumu w jego najjaśniejszym świetle"140. Według 

Saint-Sernina, Kant realizując cel filozofii krytycznej, odkrywa i opisuje rozum w 

całości: „(...) ze szczytu góry ogarnia całą panoramę czystego rozumu"141.

Zastrzec należy jednak, że zakres pojęcia całości u Kanta ma swoje 

specyficzne, wyraźnie określone granice. Jak pisze SchnGdelbach, w teorii 

Kanta całość, czyli system rozumu obejmować powinien „(...) tylko wszystkie 

<czyste>, niezależne od doświadczenia i z tego powodu tylko subiektywne 

formy myślenia jako przeciwstawione empirycznemu, obiektywnie danemu 

materiałowi zmysłowości" 142. Ściślej rzecz ujmując, pojęcie „całości" wydaje się 

odnosić u Kanta do odkrywanych w obrębie czystego rozumu warunków 

możliwego doświadczenia. Tezę tę potwierdza następująca wypowiedź samego 

Kanta, w której pojęcie „całości" powiązane zostało przez filozofa z warunkami 

konstytucji przedmiotu doświadczenia: „(...) dla pewnego danego faktu 

uwarunkowanego rozum domaga się po stronie warunków (...) absolutnej

137 B. Saint-Sernin: Rozum..., s. 21. Dla zilustrowania poglądu Kanta cytuję niżej wypowiedź filozofa, w której 
pojęcia „architektoniki", „systemu" oraz „całości" pojawiają się obok siebie w ścisłym merytorycznym związku: 
„Przez architektonikę rozumiem sztukę tworzenia systemów. Ponieważ jedność systematyczna jest tym, co z 
pospolitego poznania czyni dopiero naukę, tj. z prostego zbioru poznań tworzy system, przeto architektonika 
jest nauką o tym, co naukowe w naszym poznaniu w ogóle (...).Przez system zaś rozumiem jedność 
różnorodnych poznań podporządkowanej pewnej idei. Ideą tą jest pojęcie rozumowe formy całości (...)". I.
Kant: Krytyka czystego..., s. 609.
1381. Kant: Krytyka czystego..., s. 69
139 Tamże
140 Tamże, s. 554
141 B. Saint-Sernin: Rozum w..., s. 50
142 H. Schnadelbach: Hegel..., s. 92



całości (...). Jeśli jest dane to, co uwarunkowane, to jest dana także cała suma 

warunków 143

Zawężenie zakresu pojęcia „całości" u Kanta, to fakt, na który zwraca uwagę 

Andrzej M. Kaniowski. Podkreśla on, że wobec idei całości -  powiązanej na 

gruncie niemieckiej filozofii głównie z ideą wiedzy absolutnej -  autor Krytyki 

czystego rozumu wykazuje daleko posuniętą ostrożność. Całość, leżąca w 

zasięgu krytyki rozumu, nie może, zdaniem Kanta, zawierać w sobie niczego, co 

znajduje się po stronie niepoznawalnej rzeczy samej w sobie. W tym kontekście 

jest to całość w pewien sposób ograniczona -  w rozumieniu Kanta, ograniczona 

wyłącznie do obszaru czystego rozumu: do sfery apriorycznych warunków 

możliwego doświadczenia.

Kaniowski pokazuje tę prawidłowość, przypominając, że Kant odrzucał z 

zasady możliwość uzyskiwania wiedzy absolutnej i programowo ograniczał swe 

filozoficzne roszczenia jedynie do zupełnego, całościowego wyjaśnienia 

ostatecznych podstaw (warunków) przedmiotowo ważnego poznania. Zdaniem 

Kanta, żadna teoria rozumu nigdy nie wyjawi nam, czym jest rozum w swej 

istocie, czym jest sam w sobie jako całość. Jak podkreśla A. M. Kaniowski, 

rozum w ujęciu Kanta pozostaje sam dla siebie „nieprzejrzysty" i w tym sensie, 

jak można by sugerować, nie jest on zdolny zobiektywizować siebie w pełni (w 

całości) 144. Na fakt ten wskazuje niezbicie trans-kategorialny status 

podmiotowości transcendentalnej, a zatem okoliczność, że „Ja myślę" 

transcendentalnej apercepcji nie poddaje się próbom uprzedmiotowienia 145. 

Jak pozwala to dostrzec komentarz Kaniowskiego, rozum kantowski to rozum, 

który w całości rozpoznaje siebie jedynie co do swej formy: za sprawą badań

1431. Kant: Krytyka czystego..., s. 370
144 A. M. Kaniowski: Hans Michael Baumgartner i dzisiejsza..., [w:] H. M. Baumgartner. Rozum...,.s. XX - XXII
145 Ch. Asmuth: Przełom transcendentalny w filozofii Kanta. Tłum. P. Piszczatowski [w:] Red. M. Potępa, Z 
Zwoliński: 200 lat z filozofią Kanta. Warszawa 2008, s. 94
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krytycznych ogarnia jedynie całość zawartych w nim formalnych warunków 

poznania146. W związku z powyższym przytoczona wcześniej wypowiedź 

Bertranda Saint-Sernina, że Kant, to filozof, który „(...) ze szczytu góry ogarnia 

całą panoramę czystego rozumu", wydaje się trafna z tym jednak 

zastrzeżeniem, że mowa w niej wyłącznie o „całej panoramie" 

transcendentalnych warunków możliwego doświadczenia.

Całość, to według Kanta, nie tylko pojęcie charakteryzujące formę, jaką 

przybiera sam rozum, lecz nadto także zasadniczy cel jego poznawczych dążeń i 

poszukiwań. Na ten drugi sposób rozumienia idei całości u Kanta zwraca uwagę 

O. Hóffe; jego zdaniem, rozum kantowski, to rozum, który „(...) w obliczu 

różnorodności obserwacji i doświadczeń poszukuje ogólnych zasad, dzięki 

którym ta różnorodność nie będzie się jawić jako chaos, lecz raczej jako 

ustrukturowana całość, jako związek i jedność" 147 . To, że Kant zakładał 

istnienie praw czystego rozumu, na mocy których zewnętrzna wielość danych 

przekształcona zostaje w procesie poznania w jednolitą, uporządkowaną całość, 

potwierdza się w wypowiedzi filozofa z Algemeine Naturgeschichte und Theorie 

des Himmels: „Materia jest w mojej teorii podporządkowana pewnym 

koniecznym prawom. Wychodząc od jej całkowitego pokawałkowania, 

zupełnego rozproszenia dostrzegam zgoła naturalne powstawanie całości 

uładzonej i pięknej" 148. Owe prawa, które pozwalają dostrzec całość i jedność, 

są, według Kanta, koniecznymi prawami rozumu: jak czytamy w Krytyce, 

„prawo rozumu nakazujące poszukiwanie jedności jest konieczne (...)" 149. 

Zgodnie ze słowami samego Kanta, sprawia to, że „pod rządami rozumu

146 A. M. Kaniowski: Hans Michael Bamgartner i dzisiejsza... [w:] H. M. Baumgartner. Rozum..., s. X X -X X II
147 O. Hóffe: Kant, s. 43-44
148 I. Kant: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels [cyt. za] B. Saint-Sernin: Rozum wXX..., s. 42
1491. Kant: Krytyka czystego..., s. 609



poznania nasze nie mogą (...) tworzyć rapsodii, lecz muszą stanowić system (...)"
150

Tak jak w odniesieniu do formy, którą odznacza się sam rozum, tak i tutaj, 

gdzie mowa jest o właściwej, poszukiwanej przez rozum formie poznania, 

filozof z Królewca posługuje się pojęciem „całości" o wyraźnie ograniczonym 

zakresie. Również w tym wypadku zakres pojęcia „całości" ograniczony został 

przez Kanta do pewnego ściśle określonego obszaru: zgodnie z założeniami 

kantowskiej filozofii transcendentalnej, obszar ten, to wyłącznie sfera tego, co 

zjawiskowe, sfera fenomenów. „Trzeba tu najpierw zaznaczyć" -  oznajmia Kant

-  „że idea absolutnej całości nie dotyczy niczego innego jak tylko ekspozycji 

zjawisk, a więc nie czystego intelektualnego pojęcia całości rzeczy w ogóle" 151. 

Zgodnie z cytowanym wcześniej fragmentem Krytyki, myślenie ukierunkowane 

na tak rozumianą całość Kant utożsamia z koniecznym prawem rozumu. Ma to 

tę konsekwencję, że bez owego prawa, jak pisze Kant, „(...) nie mielibyśmy 

wcale rozumu, bez tegoż zaś jednolitego użycia intelektu, a w jego braku - 

żadnego wystarczającego znamienia empirycznej prawdziwości"152. 

Konkludując: poznanie oparte na idei poszukiwania całości, na syntetyzowaniu 

oraz dążeniu do jedności, wywodzi się, zdaniem myśliciela z Królewca, z 

rozumu. Jak można by sądzić w kontekście powyższych ustaleń, idea całości, to 

integralny składnik kantowskiej koncepcji rozumu: nieodłączny element 

kantowskiego wyobrażenia o czystej rozumności i właściwemu jej poznaniu.

Jak można by sugerować, fakt ten lokuje kantowską koncepcję rozumu we 

wspólnej ideowej przestrzeni - między innymi z koncepcją Hegla. Kluczowe 

powiązanie kategorii rozumu i całości, to przypuszczalnie jeden z elementów 

wskazujących na przynależność Kanta i Hegla do jednego grona myślicieli,

150 Tamże, s. 506
151 Tamże, s. 374
152 Tam że, 609



hołdujących podobnemu pod wieloma względami wyobrażeniu rozumności. U 

Hegla, podobnie jak u Kanta, pojęcie „całości" łączy się blisko z rozumem: z 

jego zadaniami i celami, z jego istotnym przeznaczeniem. W tej sprawie 

stosunkowo łatwo zauważalna różnica między filozofami polega głównie na 

tym, że pojęcie „całości" na gruncie myśli Hegla ma bodaj najszerszy możliwy 

do założenia zakres. U Hegla pojęcie „rozumu" blisko i na trwałe 

współwystępuje z pojęciem „całości", rozumianej jako „totalność". Wniosek 

taki nasuwa się po zestawieniu już kilku wypowiedzi, pochodzących z różnych 

opracowań i komentarzy do Hegla. Niezmiennie pojawia się w nich motyw 

ścisłej relacji pomiędzy rozumem i ideą całości, pojętą jako totalność. 

Schnadelbach przypomina, że rozum, to dla Hegla zdolność spekulatywnego 

myślenia całości, totalności, absolutu; tylko rozum spekulatywny zdolny jest 

zmierzyć się z faktem, że poznanie całości (wiedza absolutna) nieuchronnie 

naznaczone jest doświadczeniem antynomii.153 Na gruncie takiego rozumu, 

zauważa Andrzej Wawrzynowicz, „(...) wszystko to, co istniejące, poszczególne i 

nietożsame, spada do poziomu przejściowych form dookreślania się rozumowej 

całości (...)".154 Hegel, powtarzając za W. Tatarkiewiczem, „(...) kładł nacisk na 

całość bytu: tylko w całości jest on absolutem i tylko gdy się go bierze w całości, 

stosuje się doń twierdzenie, że jest racjonalny (...)".155 Zdaniem Hegla, jak

153 Powyższa kwestia odnosi się do postulatu Hegla, by o „całości" myśleć nie w sposób abstrakcyjny, ale 
konkretny. Oznacza to konieczność uwzględnienia zarówno tego, czym jest „całość", jak i tego, czym ona nie 
jest i co stanowi jej przeciwieństwo. Poznać coś jako „całość", to zdaniem autora Fenomenologii ducha, poznać 
to coś jako identyczne z jego własnym przeciwieństwem. Heglowi chodzi tu o taki rodzaj myślenia, które nie 
przeciwstawia sobie substancji i przypadłości, jedna i wielości, tego, co ogólne i tego, co szczegółowe. W ujęciu 
Hegla, całości (absolutu) nie sposób pojmować inaczej niż jako czegoś sprzecznego w sobie -  czegoś, co stawia 
naszą myśl w obliczu antynomii. To jednak, co na poziomie analitycznej refleksji (na poziomie rozsądku) 
prezentuje się jako godna odrzucenia lub przezwyciężenia sprzeczność i irracjonalność, przestaje nią być na 
płaszczyźnie rozumu. Rozum -  w odróżnieniu od rozsądku -  nie ucieka, ani nie zwalcza antynomii i dlatego jego 
przeznaczeniem jest ogarnianie całości, poznanie absolutu. H. Schnadelbach: Hegel..., s. 1 4 ,1 6 -  17
154 A. Wawrzynowicz: Hegel /'..., s. 129
155 W. Tatarkiewicz: Historia..., s. 213



zauważa Zbigniew Kuderowicz, „tylko dlatego można ująć świat jako sensowną 

całość, ponieważ u jego podstaw leży rozumna rzeczywistość."156

Na podstawie przeprowadzonego zestawienia (biorąc jak gdyby w nawias 

kwestie szczegółowych różnic) można by pokusić się o stwierdzenie, że obaj 

filozofowie -  tak Kant, jak i Hegel -  byli wspólnie reprezentantami pewnego 

szerszego nurtu myślenia o racjonalności. Chodzi o nurt myślenia, w ramach 

którego odkrywanie lub chociażby tylko poszukiwanie w świecie całościowego 

(zupełnego) obrazu rzeczy stanowi, by tak rzec, naturalną predylekcję rozumu. 

Wiele wskazuje na to, że ów sposób myślenia nie wyróżniał wyłącznie Kanta i 

Hegla. Jak podkreśla Jules Prussen, omawiany tu pogląd uznać trzeba za 

nieodłączny składnik tradycyjnej myśli Zachodu. Kant i Hegel, eksponujący więź 

pomiędzy rozumnością a zdolnością osiągania czy też dążenia w poznaniu do 

„całości", zdają się obaj wpisywać w perspektywę niezwykle mocno osadzoną w 

tradycyjnej filozofii.157

Diagnozę tę potwierdza artykuł Agnes Heller. Tekst Heller jest próbą 

uporządkowania wpisanych w zachodnią tradycję, różnorodnych znaczeń 

pojęcia „rozum". Dowodzi się w nim, że w świetle jednego z podstawowych 

znanych nam odczytań idei ratio, rozum, to przede wszystkim zdolność 

holistycznego myślenia: zdolność myślenia z perspektywy całości. Myślicieli 

respektujących takie odczytanie pojęcia „rozumu" odnaleźć można w całym 

przedziale dziejów filozofii od Arystotelesa do Hegla. Jak można przypuszczać, 

okres wskazany przez Heller precyzyjnie pokrywa się z czasem wyróżnionym u 

Schnadelbacha jako czas „tradycyjnego filozofowania".158

156 Z. Kuderowicz: Hegel i jego..., s. 81
157 G. Goedert: Rozum jako uniwersalna zasada porządku, [w:] Red. B. A. Markiewicz: Między mitem a logosem. 
Tłum. A. Gwiazdowski. Warszawa 2000, s. 67 -  72
158 A. Heller: Co poszło nie tak z religig rozumu ? [w:] Red. K. Drożdż, J. Foremniak, M. Wójcik: Zrozumieć 
nowoczesność. Księga jubileuszowa Zygmunta Baumana. Łódź 2010, s. 73



W dwudziestym wieku do grona coraz mniej licznych zwolenników i 

obrońców ścisłego związku rozumu z ideą całości należeć będą Edmund 

Husserl oraz Hans Michael Baumgartner. W przypadku Husserla wątek ten 

zaznacza się wyraźnie w jego późnych tekstach, gdy próbuje on przypomnieć 

współczesnej filozofii właściwy sens leżącego u jej źródeł nastawienia 

teoretycznego, z którego wzięła swój początek cała filozoficzna myśl Zachodu. 

Odczytując ów sens, Husserl kładzie mocny akcent na ideę rozumu, a wraz z nią 

automatycznie także na ideę całości. W jego ujęciu „całość", to zasadniczy, 

„nieskończony cel" rozumu, określający ducha autentycznej europejskiej 

filozofii.159 Jak pisze sam Husserl, „Filozofia u swych antycznych źródeł chciała 

być „nauką", uniwersalnym poznaniem całości tego, co istnieje, nie jakimś 

względnym i niejasnym poznaniem potocznym -  doxa -  lecz poznaniem 

racjonalnym (...)" 160.

W wypadku Baumgartnera powiązanie idei rozumu i całości wydaje się być 

rezultatem kantowskich inspiracji autora Rozumu skończonego. 

Baumgartnerowi, starającemu się kontynuować kantowską linię 

transcendentalnej filozofii rozumu, podobnie jak Kantowi „(...) zależy na pewnej 

całości, do której zostanie odniesiona różnorodność naszych doświadczeń i 

wyników poznania (,..)"161. Owa całość jest, zdaniem Baumgartnera, ideą 

rozumu. Przyjmując to założenie, filozof nawiązuje „(...) do Kantowskich idei

159 J. Rolewski: Rozum, nauka, świat przeżywany. Studium filozofii „późnego" Husserla. Toruń 1999, s.
160 E. Husserl: Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Tłum. S. Walczewska [cyt. za] Tamże, 
s. 31
161 Zachowując wiele założeń kantowskiej transcendentalnej filozofii rozumu, Baumgartner zwraca uwagę na 
nieodzowny dla filozofii i nauki typ myślenia z perspektywy całości. Autor Rozumu skończonego rozważa 
powyższe zagadnienie, odwołując się do funkcji idei regulatywnych z teorii Kanta. Z punktu widzenia 
Baumgartnera, rola idei regulatywnych w omawianej sprawie jest kluczowa. Jak pisze Rafał Misiak, to „(...) w ich 
gestii leży, by poznane przedmioty zostały usytuowane zgodnie z właściwą rozumowi procedurą wnioskowania 
w globalnym układzie powiązań naszej wiedzy i aby otrzymały miejsce w zaprojektowanej totalności możliwej 
wiedzy." R. Misiak: Spór o transcendentalną koncepcję rozumu. Szczecin 2008, s. 23



rozumu, do mającej w nich swą wykładnię idei całości" 162. Jak powiada 

Baumgartner, wspomniane założenie „głosi (...), iż naukowe studia nie mogą się 

obyć bez wybiegania w teorii ku całości świata oraz ku temu, o czym można 

posiąść wiedzę. Nawet jeśli już nie możemy podzielać tej ufności Humboldta, a 

przede wszystkim tej, jaką żywili Fichte, Schelling i Hegel oraz niektórzy z ich 

następców, że owa całość (...) byłaby dla nas na koniec osiągalna w postaci 

organicznego czy logicznego systemu wiedzy i nauk, to przecież wybiegająca ku 

tej całości władza rozumu jest istotnym elementem każdej nauki (...)" 163.

Reasumując: aby powiązać ideę rozumu z ideą całości, Husserl cofa się do 

greckich początków filozofowania, Baumgartner tymczasem powraca do Kanta. 

Przypuszczalnie, obaj filozofowie odwołują się do okresu dziejów filozofii, który 

zarówno A. Heller, jak i H. Schnadelbach skłonni są uważać za okres 

powszechnej wiary w rozum jako zdolność „myślenia całości". Pod tym 

względem, jak można by sugerować, tak kantowskie, jak i heglowskie 

wyobrażenie ratio, to wizja dobrze umocowana w długiej tradycji filozofii 

rozumu. Intencjonalne nastawienie na całość jako fundamentalne określenie 

rozumnej postawy wobec świata, to część tradycyjnej wizji rozumu: wizji, 

spajającej myślenie o racjonalności od czasów greckich aż do Kanta i Hegla 

włącznie.

162 H. M: Baumgartner: Rozum..., s. 61
163 Tamże



I.IV

IDEA CZYSTEGO ROZUMU

Według Kanta i Hegla, dziedzinę tego, co rozumowe cechuje „czystość". 

Można by zaryzykować stwierdzenie, że obaj filozofowie opowiadają się (każdy 

na swój sposób) za koncepcją czystego rozumu. W wypadku Kanta powiązanie 

kategorii rozumu i czystości daje o sobie znać nader wyraźnie. Informuje o nim 

już sam tytuł: Krytyka czystego rozumu (Kritik der reinen Vernunft). Jak 

zapewnia królewiecki filozof, Krytyka czystego rozumu zajmuje się „(...) samym 

rozumem i jego czystym myśleniem" 164. W dziele tym wyrażenie „czysty 

rozum" wielokrotnie powraca w wypowiedziach Kanta, pojawiając się w 

kontekście zagadnień kluczowych z punktu widzenia jego filozofii. O czystym 

rozumie mowa jest w Krytyce między innymi tam, gdzie dotyka się w niej 

kwestii, zdaniem Kanta, fundamentalnie ważnych: na przykład kwestii podstaw 

poznania a priori czy sensu i źródeł filozofii transcendentalnej. „(...) Czysty 

rozum" -  jak czytamy w Krytyce -  „jest rozumem, który zawiera naczelne 

zasady poznawania czegoś bezwzględnie a priori" 165. Inny przykład: „(...) 

Filozofia transcendentalna jest filozofią płynącą z czystego, wyłącznie 

spekulatywnego rozumu" 166.

Mówiąc „czysty", Kant ma na myśli „aprioryczny", to jest, „niezależny od 

doświadczenia": poznanie a priori tym różni się, według niego, od poznania 

empirycznego, które możliwe jest jedynie a posteriori, a więc dzięki 

doświadczeniu, że pochodzi z samego czystego rozumu, a co za tym idzie, jest 

niezależne od wszelkiego doświadczenia w ogóle. Czystość rozumu wiąże się w

1641. Kant: Krytyka czystego..., s. 26
165 Tamże, s. 67
166 Tamże, s. 70



sposób konieczny z możliwością zachodzenia poznań apriorycznych, poznań 

niezależnych od wszelkiego doświadczenia; czystość jako określenie rozumu 

predestynuje go do roli jedynego i autentycznego źródła wiedzy a priori. 167 W 

tym kontekście analiza kantowskiego „o priori" potwierdza opinię Lecha 

Ostasza, że dla Kanta to, co racjonalne równoznaczne jest z tym, co 

aprioryczne, a zatem czyste.168

Ważnym i bodaj nieuniknionym rysem takiego podejścia do rozumu jest 

zdecydowane przeciwstawienie sfery ratio naturalnemu światu, czy też ogólniej 

mówiąc, temu, co bytowe. Jak zauważa B. Baran, kantowski czysty rozum „(...) 

zaciera swą naturalność" 169. Myśliciel z Królewca wyraźnie odseparowuje od 

siebie kategorie rozumu i bytu. Jak podkreśla Barbara Skarga, z perspektywy

167 P. Łaciak: Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu..., s. 43 -  44. Analizując dokładniej, co Kant 
rozumie przez pojęcie „czysty", spotkamy się z niejednym tylko znaczeniem tego terminu. Pojęcie „czysty" 
występuje u Kanta zarówno w węższym, jak i szerszym sensie: w sensie węższym „czysty", to „całkowicie 
niezmieszany z doświadczeniem. W sensie szerszym (obejmującym zakresowo znaczenie poprzednie) „czysty", 
to „niezależny od doświadczenia". Wskazuje to na fakt, że omawiany tu termin nie jest w Krytyce czystego 
rozumu terminem ściśle jednoznacznym. Pojęcie to, na co warto zwrócić uwagę, ma kilka dających się wyróżnić 
odcieni znaczeniowych. Powyższe zagadnienie podejmuje Piotr Łaciak w pracy Struktura i rodzaje poznania a 
priori w rozumieniu Kanta i Husserla; za Weihingerem autor ten podaje, że wśród sąsiadujących z sobą u Kanta 
znaczeń słowa „czysty" jest i takie, zgodnie z którym „czysty", to „wykraczający poza zakres doświadczenia" 
(„transcendentny") i takie, zgodnie z którym „czysty", to tyle co „niezależny od doświadczenia", „aprioryczny" 
(przeciwieństwo tego, co empiryczne). Wewnątrz pojęcia „czysty" rozumianego jako „niezależny od 
doświadczenia" zachodzi rozróżnienie na to, co „niezmieszane z doświadczeniem" (przeciwieństwo tego, co 
zmieszane z empirią) i na to, co „absolutnie niezależne od doświadczenia" (przeciwieństwo relatywnego). Jak 
zauważa P. Łaciak, z owego wewnętrznego rozróżnienia wynika, że absolutna niezależność od doświadczenia 
nie jest, a raczej nie musi być równoznaczna z nie-zmieszaniem empirycznym. Potwierdza to fakt istnienia 
sądów, które są absolutnie niezależne od doświadczenia, choć zawierają w sobie pojęcia empiryczne -  na 
przykład pojęcie „zmiany" (w Krytyce czystego rozumu Kant zamieszcza przykłady takich sądów). Tak pojęta 
niezależność od doświadczenia wyznacza sens pojęcia „czysty", za pomocą którego myśliciel z Królewca 
charakteryzuje poznanie fundowane przez rozum. Wynika z tego, że poznanie płynące z czystego rozumu nie 
jest -  zdaniem Kanta -an i oderwane od doświadczenia, ani od niego zależne. Kantowski czysty rozum (Reinen 
Vernumnt), to rozum, który będąc przeznaczony do działania w granicach doświadczenia, stanowi zarazem 
źródło i podstawę poznań od doświadczenia niezależnych: to rozum, który respektując granice empirii jako 
jedynego dostępnego nam obszaru umożliwiającego przedmiotowo ważne poznanie, sam w żadnym aspekcie 
nie przejawia cech tego, co empiryczne. Jak można by sugerować, uwagi zgromadzone w pracy P. Łaciaka na 
temat różnych odcieni znaczeniowych kantowskiego pojęcia „czysty", utwierdzają w przekonaniu, że 
zastosowanie tego terminu do rozumu służy podkreśleniu jego odrębności i niezależności względem 
rzeczywistości empirycznej -  odrębności i niezależności, które rozum zachowuje, spełniając właściwą mu 
funkcję instancji konstytuującej poznanie tego, co empiryczne. P. Łaciak: Struktura i rodzaje poznania..., s. 43 -  
48
168 L. Ostasz: Krytyka brudnego rozumu. Olsztyn 2007, s. 200
169 B. Baran: Postmodernizm, s. 89



Kanta twierdzeniu o rozumności bytu brak jest podstaw, albowiem byt, jego 

zdaniem, stanowi coś w rzeczy samej transcendentnego, coś wykraczającego 

poza granice naszego możliwego doświadczenia, coś, o czym rozum 

spekulatywny nie może mieć przedmiotowo ważnej wiedzy.170 Pogląd ten, 

wyklucza równocześnie sytuację, w której rozumowi przypisywać można by 

zasadnie status bytu. Ujmując to nieco inaczej: pogląd ów wyklucza możliwość 

formułowania twierdzeń na temat rozumu w kategoriach odnoszących się do 

bytu. Potwierdza to dobitnie Ch. Asmuth, zauważając, że „(...) odpowiedzią na 

pytanie o warunki możliwości nie jest żadna ontologia poznania czy też władz 

poznawczych, jest ona raczej konstruktem składającym się z koniecznych 

warunków, ale bez ontycznej realności. Władze poznawcze nie są 

rzeczywistościami ani istniejącymi jestestwami o cechach rzeczy. Chodzi tu 

raczej o instancje i ich funkcje, które tylko z perspektywy teoretycznej mogą 

odgrywać jakąś rolę"171. Konkludując: określenie przez Kanta rozumu mianem 

„czystego" kryje w sobie przekonanie o zasadniczo odmiennej konstytucji 

rozumu i bytu poza nim. Jak pisał Bertrand Saint-Sernin, „Kant odrzuca (...) tezę

o wspólnym tworzywie umysłu i rzeczywistości (obojętnie, czy materialnym, czy 

duchowym) (...)" 172. Użycie wyrażenia „czysty" w odniesieniu do rozumu ma 

zatem, jak się zdaje, w istotnej mierze sens ekskluzywny, to znaczy, w pewien 

sposób wyłącza rozum poza nawias tego, co nazywamy bytem: eksponuje jego 

wyjątkowy i odmienny status.

Także Hegel, podobnie, jak Kant, posługuje się w swej filozofii pojęciem 

„czystości" i tak, jak myśliciel z Królewca, odnosi je do sfery tego, co rozumowe. 

Podążając jednak bardziej za Fichtem aniżeli za Kantem, Hegel używa pojęcia

170 B. Skarga: Trzy idee..., s. 100
171 Ch. Asmuth: Przełom transcendentalny w filozofii... [w:] Red. M. Potępa, Z. Zwoliński. 200 lat z filozofią..., s. 
93
172 B. Saint-Sernin: Rozum w XX..., s.42



„czysty", odnosząc je do dziedziny myślenia, które myśli samo siebie. 

Charakteryzując koncepcję Fichtego, mówi on o czystym myśleniu samym o 

sobie i o czystej samoświadomości.173 W Fenomenologii ducha czytamy: „(...) 

można osiągnąć potwierdzenie tego, że istotą samowiedzy nie jest byt, nie jest 

bezpośrednia postać, w jakiej ona występuje, nie jest jej zatopienie się w sferze 

życia [...]"174. Jak stwierdza Hegel, samowiedza „ (...) jest (...) tylko czystym 

bytem dla siebie" 175.

Co warto podkreślić, idealistyczny punkt widzenia autora Fenomenologii 

ducha sprawił, że wyrażenie „czysty" nabrało u niego odmiennego niż u Kanta 

znaczenia. Odmienność ta, to rezultat charakterystycznego dla idealizmu 

zakwestionowania kantowskiego kluczowego podziału na rzecz samą w sobie i 

zjawisko. W jego wyniku kantowskie przeciwieństwa: podmiot -  przedmiot, 

subiektywność -  obiektywność, myśl -  rzecz, „wchłonięte" zostały przez 

świadomość (przez rozum) i na tym gruncie ostatecznie zniesione. W sytuacji, 

gdy przedmiot doświadczenia przestaje być przeciwieństwem świadomości, 

termin „czysty", rozumiany za Kantem jako niezależność od wszelkiego 

doświadczenia, stracił zastosowanie jako właściwe określenie rozumu. W 

konsekwencji, pojęcie „czystości" u Hegla musiało być zdefiniowane tak, by 

jego znaczenie mogło uwzględniać skutki przekroczenia przez idealizm założeń 

filozofii Kanta.176 Według Hegla pojęcie to „(...) nie oznacza już, jak u Kanta, 

niezależności subiektywnej świadomości od wszelkiej treści przedmiotowej, 

lecz świadomość w medium <czystego> myślenia, myślenia uwolnionego od 

<przeciwieństwa świadomości>" 1 7 7 W tym kontekście Heglowski „czysty 

rozum", to świadomość, która przezwyciężyła dualizm myśli i bytu. W takim też

173 A. J. Noras: Kant i Hegel w..., s. 100
174 G. W. F. Hegel: Fenomenologia... [cyt. za] Z. Kuderowicz: Hegel i jego..., s. 74
175 _Tamże
176 H. Schnadelbach: Hegel..., s. 92
177 Tamże, s. 9 2 - 9 3



sensie, zdaniem Hegla, „(...) prawdziwy <system czystego rozumu> nie jest 

niczym innym jak <królestwem czystej myśli>" 178. W takim sensie, jak pisze 

Herbert Marcuse, „Hegel uważa, że (...) rozum [stał się] domeną czystego ducha
 ̂ jz/179

Jak można by sugerować, Kant i Hegel, lokalizując rozum po stronie tego, co 

czyste, wyznają pogląd wpisujący się w cały kompleks tradycyjnych, zachodnich 

wyobrażeń o naturze rozumności. Do współtworzących go koncepcji jako 

pierwszą zaliczyć można myśl Parmenidesa z Elei. Jak twierdzi Władysław 

Tatarkiewicz, Eleata jest „prototypem" tych myślicieli, którzy swoje filozoficzne 

zaufanie do rozumu czerpią z wiary w możliwość uzyskiwania za jego pomocą 

czystej wiedzy a priori. Jak się wydaje, Tatarkiewicz ma tu na myśli wszystkich 

filozofów i uczonych, dla których rozum, to naturalne źródło absolutnie 

czystego poznania. W ujęciu autora Historii filozofii, myśliciele ci współtworzą 

tradycję filozofii rozumu, sięgającą swymi korzeniami czasów Parmenidesa: 

tradycję, w ramach której sferę ratio traktuje się jako rzeczywistość tego, co 

aprioryczne-tego, co zarazem różne i niezależne od zewnętrznego świata.180

Czystość rozumu -  pojęta jako wyłączenie rozumności spod wpływu 

empirycznych oddziaływań -  stanowiła element wielu tradycyjnych systemów 

filozoficznych, w tym także systemu Arystotelesa. Według Arystotelesa, 

najważniejsza, rozumna część duszy człowieka, to sfera o duchowej naturze, 

funkcjonująca całkowicie niezależnie od jakichkolwiek czynników materialnych. 

Rozumu, zdaniem Stagiryty, nie określa żadna spośród cech charakteryzujących 

poznawaną przez nas rzeczywistość. Zgodnie z koncepcją Arystotelesa, rozum 

nie podlega ograniczeniom materialnego świata: nie powstaje w efekcie

Tamże, s. 93
179 H. Marcuse: Rozum i..., s. 89
180 W. Tatarkiewicz: Historia filozofii. Tom I. Warszawa 2002, s. 35



naturalnych procesów, nie zmienia się i nie ulega zniszczeniu.181 Jak czytamy w 

rozprawie O duszy, rozum „(...) ponieważ o wszystkim myśli, musi koniecznie 

być wolny od jakiejkolwiek przymieszki, aby -  jak powiada Anaksagoras -  

panował nad wszystkim, to znaczy, aby wszystko poznawał; bo, objawiając się 

ubocznie [w akcie rozumu], element obcy [domieszany] stanowi przeszkodę i 

uniemożliwia [poznanie]. Dlatego rozum nie może mieć żadnej innej natury 

oprócz tej: być możnością [do poznania]. Wobec tego to, co się mieni 

<rozumem> duszy (nazywam rozumem władzę, którą dusza myśli i wydaje sądy

o rzeczach), nie jest w akcie żadną z istniejących rzeczywistości, zanim ją 

pomyśli. Dlatego też nie można rozumnie twierdzić, że jest on zmieszany z 

ciałem; w ten sposób bowiem posiadałby określoną właściwość [materialną]: 

byłby zimny lub ciepły, owszem miałby specjalny organ, jak władza zmysłowa. 

W rzeczywistości nie ma nic z tego wszystkiego".182

Tradycja filozoficzna, przyznająca rozumowi status tego, co nie-zmysłowe, 

nie-empiryczne i czyste, przetrwała do czasów nowożytnych. Przykładem na to 

może być kartezjański racjonalizm. Jak zauważa Gabriel Gottfried, Rene 

Descartes „(...) uważał, że nie zawdzięcza swej zasadniczej myśli doświadczeniu, 

lecz czystemu myśleniu jako czynności rozumu"183. Zdanie to wpisuje się w 

kontekst rozpowszechnionych interpretacji filozofii Descartesa, w których stale 

powraca motyw czystości rozumu: badając myśl autora Rozprawy o metodzie, 

komentatorzy i historycy filozofii często zwracają uwagę na wypowiedzi 

mogące świadczyć o tym, że zdaniem francuskiego filozofa, rozum, stanowi 

obszar czysty, wolny od sfery tego, co materialne, niezależny, odrębny, 

posiadający własną istotę. Ma to miejsce na przykład tam, gdzie próbie 

interpretacji poddaje się tak zwany dualizm kartezjański. Tam, gdzie rozpatruje

181 P. Siwek: Wstęp [w:] Arystoteles: O duszy. Tłum. P. Siwek. Warszawa 1988, s. 30-32
182 Arystoteles: O duszy, s. 125 -  126
183 G. Gottfried: Teoria poznania od..., s. 29-30



się kartezjański podział na res cogitans i res extensa -  na „rzecz myślącą" i 

„rzecz rozciągłą" -  tam też zwykle mówi się o fundamentalnej, realnej 

odmienności umysłu; tam podkreśla się - gdy idzie o umysł i ciało -  że bez 

wątpienia mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi typami substancji, 

których istotę jasno i wyraźnie poznać możemy całkiem niezależnie od siebie.184

Pogląd, zgodnie z którym Kartezjusz przyznaje duszy (rozumowi)185 jej własną 

niecielesną naturę oraz uważa za właściwą dziedzinę czystego myślenia, 

pozostaje ważny nawet wówczas, gdy uwzględnić argumenty łagodzące 

radykalizm kartezjańskiego dualizmu.186 W interpretacji Emericha Coretha i 

Haralda Schondorfa akty zmysłowego spostrzegania, wyobrażania sobie czy 

odczuwania -  wiązane nieodłącznie z ciałem i tym, co zmysłowe -  określają 

kartezjańskie cogito tylko w szerszym sensie. W opinii tych autorów, do istoty 

res cogitans należy przede wszystkim czyste rozumowe poznanie. Wbrew 

ujęciu przyjętemu w szerokich kręgach dzisiejszej filozofii, przekonują oni, że 

nie do końca zasadnie uznaje się, jakoby Kartezjusz utożsamił ludzkiego ducha 

ze świadomością, zrównując akty rozumowe z aktami zmysłowego postrzegania

184 G. Rodis-Levis: Kartezjusz /'..., s. 58 -  59
185 Rozważania z Medytacji o filozofii pierwszej przynoszą wyrównanie różnic znaczeniowych pomiędzy 
pojęciami takimi jak „duch", „dusza", „umysł", „intelekt" oraz „rozum". W ujęciu Kartezjusza stają się one 
wyrażeniami synonimicznymi. E. Coreth, H. Schóndorf: Filozofia XVII i..., s. 38. Tytułem uzupełnienia uwag na 
temat synonimiczności kartezjańskich pojęć „ducha" i „rozumu", przywołać można następujący fragment z 
Medytacji o filozofii pierwszej: „Jestem więc, mówiąc ściśle, czymś, co myśli, to znaczy duszą, umysłem czy 
rozumem (...)". R. Descartes: Medytacje o filozofii..., s. 36
186 Argumenty, za pomocą których kartezjański dualizm próbuje się przedstawić jako stanowisko mniej 
radykalne, opierają się na artykułowanym przez Kartezjusza tu i ówdzie przekonaniu, że tak naprawdę jedność 
duszy i ciała, to fakt, któremu trudno jednoznacznie zaprzeczyć. Jest to przekonanie wywiedzione z refleksji 
Kartezjusza nad doświadczeniami bólu i pragnienia, poprzez które człowiek uświadamia sobie swój ścisły i 
nierozerwalny związek z cielesnością. Obecność owego przekonania poucza, że przypisywanie Kartezjuszowi 
tezy o całkowitym i bezwzględnym rozdzieleniu tego, co duchowe i tego, co materialne może stanowić swoistą 
nadinterpretację faktycznych poglądów autora Medytacji. Prawdopodobnie, ujęcie relacji dusza -  ciało zgodne 
z intencjami Descartesa, to ujęcie, w którym ścisły związek ducha i materii eksponuje się wraz z istotową 
pomiędzy nimi różnicą: z ich niezależnością, odmiennością i niewspółmiernością. Warto podkreślić w tym 
miejscu, że wykładnia kartezjańskiego dualizmu, biorąca pod uwagę wypowiedzi Kartezjusza o człowieku jako 
całości złożonej na równi z ducha i z ciała, nie odbiera duszy ludzkiej jej zasadniczej substancjalnej odrębności; 
założenie, że rozum, to przede wszystkim dziedzina czystego, zewnętrznie nieograniczonego myślenia, 
pozostaje ważne. Tamże, s. 55



lub czucia. Coreth i Schondorf bronią tezy, że to, czym w swej istocie jest dusza, 

umysł czy też rozum, Kartezjusz pojmuje bez odnoszenia się do zdolności 

poznawczych, których źródłem może być ciało; jak się zdaje, obaj badacze 

dostrzegają w autorze Medytacji o filozofii pierwszej myśliciela, który ducha, a 

więc także rozum, miał za coś poznawalnego w oderwaniu od tak zwanej 

zewnętrznej rzeczywistości.187

Kartezjańskie rozpoznanie natury umysłu wydaje się utrwalać perspektywę 

klasycznych koncepcji ratio, gdzie niezależność rozumowego poznania od mitu, 

uczuć, potocznej wiedzy oraz tego, co zmysłowe zawsze stanowiła wątek 

szczególnie mocno akcentowany. Przyjmuje się, że za sprawą koncepcji res 

cogitans Descartes ostatecznie i do końca wyizolował rozumowe poznanie z 

życia. Można by zaryzykować twierdzenie, że radykalizując dawniejsze intuicje 

co do nie-empirycznego charakteru racjonalności, Descartes związał filozofię 

jeszcze silniej z ideą umysłu jako absolutnie czystej substancji.188 Po Kartezjuszu 

idea ta stale powracać będzie w kontekście sporu o relację ducha i materii. Jak 

się uważa, miała ona duży wpływ na wypracowane z czasem rozróżnienie 

pomiędzy pojęciem „ja" (oznaczającym czysty podmiot o charakterze 

duchowym) a pojęciem „człowiek" (oznaczającym istotę złożoną tak z ducha, 

jak i z ciała).189

Kartezjański rozum jako absolutnie czysta substancja, to idea stanowiąca 

bezpośrednią inspirację filozofii Louisa De La Forge. W Traktacie o umyśle 

ludzkim La Forge zajmuje się umysłem (duszą) jako wewnętrzną zasadą 

wszystkich naszych świadomych aktów poznawczych i wolicjonalnych oraz jako

187 Tamże, s. 39-40
188 Twierdzenie to oparte zostało na tezie Charlesa Rortiego, do której nawiązuje w swym artykule Józef Niżnik. 
Powołując się na Rortiego, Niżnik próbuje wykazać istnienie zależności między kartezjańską wizją umysłu a 
późniejszym intensywnym zainteresowaniem filozofii problematyką ściśle epistemologiczną: generowanymi 
przez rozum abstrakcyjnymi problemami czystej wiedzy. J. Niżnik: Kulturowy wymiar wiedzy [w:] Red. A. 
Motycka: Wiedza a kultura. Warszawa 2007, s. 75
189 E. Coreth, H. Schónrf: Filozofia..., s. 54



odrębną i niezależną od jakichkolwiek obiektów zewnętrznych substancją, która 

poza samą sobą nie potrzebuje niczego, by się urzeczywistnić. La Forge stara się 

w swym dziele podważać i usuwać poglądy, jakoby myślenie miało się opierać 

na materialnym podłożu. Konsekwentnie, francuski filozof twierdzi, że czyste 

myślenie jest tym, co wyróżnia ludzki umysł w sposób szczególny; jest to rodzaj 

myślenia dokonującego się całkowicie z pominięciem treści, będących skutkiem 

oddziaływania ciała - rodzaj myślenia właściwego dla „umysłu oddzielonego".190 

„(...) Uważam owo pojmowanie czyste za tę zdolność" -  pisał La Forge -  „dzięki 

której umysł postrzega swoje własne myśli, a w ogólności to, co on poznaje bez 

pomocy jakiejkolwiek idei cielesnej".191 Co więcej, czyste myślenie filozof ten 

traktuje jako integralny czy wręcz konstytutywny składnik duszy: „(...) Sądzę, że 

ta zdolność" -  pisał -  „ jest najbardziej nierozłączną od umysłu jak żadna inna

W rezultacie, rozszerzony i wzbogacony o dodatkową, nierzadko oryginalną 

argumentację, traktat La Forgego podtrzymuje i wzmacnia kartezjańską wizję 

duszy, a co za tym idzie, również kartezjańską wersję racjonalizmu.193 W 

Traktacie zaznacza się, kojarzona ściśle z kartezjanizmem, ostra opozycja 

między rzeczą myślącą a rzeczą rozciągłą194, tudzież także swoista hierarchiczna 

różnica między „szlachetnym" umysłem a „mniej szlachetnym" odeń ciałem; La 

Forge wyraża swój własny pogląd w tej sprawie przy pomocy słów 

zaczerpniętych z korespondencji samego Kartezjusza: tym, co „(...) należy znać,

190 T. Śliwiński: Wstęp tłumacza. Louis de La Forge i jego Traktat [w:] L. de La Forge:. Traktat o umyśle ludzkim. 
Tłum. T. Śliwiński. Kęty 2011, s. 20 -  28
191 L. de La Forge: Traktat o umyśle..., s. 151
192 Tamże
193 T. Śliwiński: Wstęp... [w:] L. De La Forge: Traktat o..., s. 5 -  12
194 Tamże, s. 23



jest natura naszej duszy, a mianowicie ta jej właściwość, że istnieje bez ciała i 

jest o wiele bardziej szlachetna niż ono (...)" 195.

Wyobrażenie rozumu jako czegoś niezależnego od wpływu czynników 

zewnętrznych, to idea funkcjonująca także w obrębie filozofii G. W. Leibniza. 

Autor Monodologii zachowuje wiarę w czystość rozumu mimo swej krytycznej 

opinii na temat kartezjańskiego dualizmu (Leibniz znalazł własne, oryginalne 

rozwiązanie problemu relacji duszy i ciała, nie odwołując się przy tym do 

prostego przeciwstawiania sobie obu substancji)196. Jak powiada Leibniz, „(...) 

nie potrzeba nigdy przyjmować dusz całkowicie oddzielonych, niemniej przeto 

umysły nasze są zawsze tak czyste, jak tylko możliwe, czemu nie przeszkadzają 

nasze narządy zmysłowe, niezdolne zakłócić żadnym wpływom praw naszej 

samorzutności".197 Komentując powyższe słowa Leibniza, Izydora Dąbska 

podkreśla: „Teza, że nie ma dusz bez ciał wynika z Leibnizowskiego pojęcia 

ciała. Substancje (monady) są wedle Leibniza niepodzielne, a tym samym nie- 

rozciągłe i niematerialne. Ciała, jako rozciągłe i podzielne, nie są substancjami, 

są tylko zjawiskami, czyli postaciami substancji i jako takie są od nich 

nieodłączne. Ciała nie działają więc samoistnie i nie mogą wywierać wpływu na 

substancje duchowe, toteż <nie zakłócają ich samorzutności> za 

pośrednictwem organów zmysłowych. Dlatego umysł ludzki, mimo że z ciałem 

złączony, zachowuje swą naturę nieskażoną żadną heteronomicznością"198. Jak 

można by sugerować na podstawie komentarza I. Dąbskiej, różnice poglądów 

między Leibnizem a Kartezjuszem oraz innymi przedstawicielami tradycyjnego 

racjonalizmu nigdy najprawdopodobniej nie odnosiły się do założenia o 

czystości rozumu; założenie to wydaje się spajać całą tradycyjną filozofię

195 R. Descartes: Listy do księżniczki Elżbiety [cyt. za] L.. de La Forge: Traktat o..., s. 384
196 G. Rodis-Levis: Kartezjusz i..., s. 79, 92
197 G.W. Leibniz: Nowe rozważania dotyczące rozumu..., s. 44
198 _Tamże



racjonalności bez względu na odmienne w wielu kwestiach stanowiska jej 

reprezentantów.



Rozdział drugi

Kryzys tradycyjnej idei rozumu w świetle 

współczesnych koncepcji racjonalności

u.i

SŁABOŚĆ ROZUMU

Zgodnie z opinią Saint-Sernina, rozum przedstawiony w rozdziale pierwszym - 

rozum w jego tradycyjnym ujęciu -  znalazł się obecnie w fazie kryzysu. Jak 

można wykazać, od czasów Kanta i Hegla do naszych czasów wiara filozofii w 

wewnętrzną siłę rozumu wyraźnie osłabła. Być może najdobitniej pokazuje to 

rozpoznane w XX wieku zjawisko instrumentalizacji rozumu. Przykład koncepcji 

rozumu instrumentalnego potwierdza, że wiele spośród założeń tradycyjnej 

filozofii rozumu uległo współcześnie zawieszeniu lub zakwestionowaniu. Jak się 

wydaje, sformułowanie tej koncepcji dowiodło zwątpienia współczesnej filozofii 

we wrodzone siły rozumu: naruszyło przekonanie, jakoby źródło aktywności 

ratio leżało w nim samym, uniezależniając go od wpływu zewnętrznej 

przyczynowości. Redukcja funkcji rozumu do roli narzędzia była równoznaczna z 

pozbawieniem go jego własnych sił: odebraniem wolności, niezależności i 

suwerenności. Rozum jako instrument traci wszelką spontaniczność i 

samorzutność- przestaje być autonomicznie działającym „prawodawcą".



Rozum instrumentalny wydaje się pod wieloma względami zaprzeczeniem 

tego, co od wieków za rozum uważano. Zamiast autonomicznej sprawczości 

jako jego cechę wskazuje się bierność i gotowość do realizowania celów, 

których on sam nie jest źródłem. Zamiast wolności i niezależności filozofia 

współczesna odkrywa w nim koniunkturalność, giętkość i elastyczność 

sytuacyjną -  zamiast predyspozycji do suwerennego ustanawiania 

uniwersalnych praw, zdolność dostosowywania się do wszelkich okoliczności, 

potrzeb i wymagań chwili: zdolność bycia skutecznym i użytecznym w każdej 

jednostkowej sytuacji.199

Instrumentalizacja rozumu oznacza, że ratio nie występuje już we własnym 

imieniu, ale jak twierdzi na przykład Max Horkheimer, reprezentuje interesy 

określonych grup społecznych.200 Taki rozum, nosząc na sobie „(...) piętno 

partykularyzmu interesów, którym dostarcza alibi"201, musi wydawać się w 

swych poczynaniach jak gdyby „ubezwłasnowolniony", niesamodzielny, 

indolentny. Jak zauważa Herbert Schnadelbach, rozum taki „(...) nie jest już 

jądrem rzeczy ani istotą, ale powierzchnią, symptomem, epifenomenem, 

zmienną zależną, funkcją tego, co z istoty nie jest rozumem" 202. Rozum, o jakim 

tu mowa, „(...) ma swoją miarę nie w sobie, lecz musi słuchać obcej, aby być 

sobą"203.

Instrumentalizacja rozumu, to także współczesna próba odczarowania czy też 

odmitologizowania sfery racjonalności przez sprowadzenie jej do porządku 

zjawisk czysto ludzkich i empirycznych. Jak zauważa H. Schnadelbach, 

„<odmitologizowanie rozumu> - jest to proces, w którym rozum traci swoje

199 B. Skarga: Trzy idee... [w:] Przeszłość i..., s. 112 -  113
200 H. Walentowicz: Od tłumacza. Horkheimer a Habermas: dwie koncepcje instrumentalnego rozumu [w:] M. 
Horkheimer: Krytyka instrumentalnego rozumu. Tłum. H. Walentowicz. Warszawa 2007, s. 28
201 Tamże
202 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:] Próba rehabilitacji Animals..., s. 36
203 Tamże, s. 37



obiektywne bycie samym w sobie (...) i jest, jak wszystkie mityczne instancje i 

moce, sprowadzany do czegoś wyłącznie ludzkiego" 204. W wyniku owego 

procesu -  podkreśla Schnadelbach -  „(...) rozum staje się (...) sumą formalnych 

tylko uzdolnień i umiejętności, które (...) należy traktować jako nabywane 

empirycznie i kształtowane w warunkach empirii" 205. Instrumentalizacja 

racjonalności, znamionująca szerszy proces jej demitologizacji, redukuje 

racjonalność do własności cechującej myśl i działanie człowieka, rozumianego 

jako istota całkowicie naturalna.206 Tak pojętej racjonalności brak 

jakiegokolwiek zakorzenienia w tym, co przekraczałoby skończoną ludzką 

egzystencję i wychodziło poza wąskie granice empirycznej rzeczywistości.207 

Pod tym względem różni się ona zarówno od greckiego rozumu kosmicznego i 

chrześcijańskiego boskiego rozumu, jak i od czystego rozumu Kanta czy 

heglowskiego rozumu absolutnego. Odarta przez instrumentalizację z 

własności boskich czy też cech transcendentalnych, zaczyna przypominać 

„rzecz" lub „maszynę".209 Zdaniem Barbary Skargi, jest to równoznaczne z 

odebraniem rozumowi jego dawniejszej godności 210, w konsekwencji czego 

staje się on -  jak powiada Max Horkheimer -  „cieniem samego siebie"211. Na 

potwierdzenie słów Horkheimera przywołane zostaną niżej dwa fakty. Fakt 

pierwszy, to postępująca we współczesnej filozofii marginalizacja idei czystego 

rozumu, współwystępująca z rosnącym zainteresowaniem dla teorii rozumu

204 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:] Próba rehabilitacji animal..., s. 38
205 Tamże, s. 40
206 Tamże
207 B. Skarga: Trzy idee... [w:] Przeszłość i..., s. 113
208 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:] Próba rehabilitacji animal..., s. 38 -  40
209 Jak pisał Max Horkheimer, „w im większym stopniu idee ulegają automatyzacji i instrumentalizacji, w tym 
mniejszym stopniu postrzega się je jeszcze jako myśli, które mają autonomiczny sens. Uchodzą one za rzeczy, 
maszyny". M. Horkheimer: Krytyka instrumentalnego..., s. 51
210 B. Skarga: Trzy idee... [w:] Przeszłość /..., s. 114
211 M. Horkheimer: Ecklipse de la raison [cyt. za] Tamże



empirycznego. Fakt drugi, to zakwestionowanie całości zarówno jako cechy 

racjonalnego obrazu świata, jak i formy, którą przybiera dla filozofii sam rozum.

11.11 

MARGINALIZACJA IDEI CZYSTEGO ROZUMU 

- EMPIRYCZNE INTERPRETACJE RACJONALNOŚCI

Wyraźnie „osłabiona" współcześnie pozycja rozumu -  czego przejawem stało 

się między innymi przyzwolenie filozofii na jego instrumentalizację -  wiąże się, 

jak zauważają Schnadelbach i Skarga, z faktem usytuowania rozumu po stronie 

tego, co empiryczne. Wielu współczesnych filozofów i uczonych podważyło 

tezę o czystości rozumu. Przykład na to znajdujemy w pracy L. Ostasza -  

Krytyko brudnego rozumu , gdzie autor, w tonie raczej bezkompromisowym, 

pozwala sobie na formułowanie zastrzeżeń do kantowskiej koncepcji czystego 

rozumu. Ostasz przedkłada kilka argumentów, za pomocą których pragnie 

wykazać -  wbrew zamysłom Kanta -  brak niezawisłości rozumu od tego, co 

empiryczne.212 Ostasz zauważa: „(...) Jeśli rozum ma powstać jako rozwinięty, 

normalny ludzki rozum, to nie może abstrahować od empirii, lecz musi na niej 

bazować, inaczej w ogóle by nie powstał. Dlatego nawet wtedy, gdy -  po 

powstaniu -  abstrahuje on od empirii wprost, to pośrednio i tak na niej się 

opiera; co najmniej opiera się na przeszłych, dotychczasowych

212 L. Ostasz: Krytyka brudnego..., s. 200 -  206. Zdaniem L. Ostasza, uznanie przez Kanta aktywności rozumu za 
sferę niezależną od tego, co empiryczne nie oznaczało w jego wypadku negacji empirii, ale jej metodyczne 
pominięcie w celu odsłonięcia ostatecznych (przed-empirycznych) warunków możliwego doświadczenia. Autor 
Krytyki brudnego rozumu odrzuca takie rozwiązanie jako błędne. Stara się wykazać, dlaczego według niego, 
Kant mylił się twierdząc, że rozum zawiera w sobie elementy dane bezwzględnie a priori. Wbrew Kantowi, 
Ostasz argumentuje, że skoro poznawcza aktywność rozumu zaczyna się wraz z doświadczeniem, to rozum nie 
może być od doświadczenia w pełni niezależny. Tamże, s. 201



doświadczeniach".213 Zdaniem Ostasza, „(...) czystego rozumu (w sensie: bez 

domieszki empirii) nie ma na żadnym etapie jego trwania i aktywności. Kant 

zdaje się sugerować, że jest, przynajmniej na niektórych etapach -  jeśli to 

sugeruje to nie ma racji . Jeśli Kant sądził, że udało mu się opisać <całkiem 

czysty> rozum, to się mylił; ccałkiem czysty> rozum jest bardziej fikcją niż 

realnością".214

Stanowisko L. Ostasza wydaje się wpisywać w bardzo aktualny filozoficzny 

spór o skutki i znaczenie procesu „detranscendentalizacji rozumu".215 

Stanowisko tego autora dobrze oddaje współczesną zmianę podejścia filozofii 

do racjonalności. Jak wiele na to wskazuje, zmiana ta polegała między innymi 

na zaakceptowaniu sytuacji, w której rozum zaprzestano uważać za coś 

bezwzględnie czystego. Zdaniem Maxa Horkheimera, „(...) wbrew przesądowi 

mocno zakorzenionemu w filozofii, ludzki rozum nie jest samoistny, niezależny i 

samowystarczalny; przeciwnie -  podlega rozmaitym uwarunkowaniom: 

biologicznym, społecznym, historycznym (,..)."216

Tamże, s. 200
214 Tamże, 2 0 0 -2 0 1
215 Spór, o którym tu mowa, zachodzi, zdaniem J. Habermasa, pomiędzy uczniami myślicieli takich jak 
Heidegger, Dewey czy Wittgenstein a zwolennikami stanowiska, jakie prezentuje między innymi Thomas 
McCarthy. Spór dotyczy tego, czym w istocie jest detranscendentalizacja rozumu: na czym polega i do czego 
prowadzi -  jakie są faktyczne konsekwencje zastosowania wykładni osadzającej rozum na gruncie empirii. J. 
Habermas: Działanie komunikacyjne i..., s. 6 -  8. Jak podaje Habermas, wspomniany spór toczy się wokół 
następujących pytań: „Czy ślady transcendującego rozumu giną w piasku uhistorycznienia i kontekstualizacji, 
czy też ucieleśniony w historycznych kontekstach rozum zachowuje moc transcendencji ? Czy współpraca 
zdolnych do uczenia się podmiotów -  w ich za każdym razem językowo artykułowanym świecie życia -  
zachowuje moc dokonywania rewizji i racjonalnie motywowanej przemiany interpretacji świata ? Czy rozum 
zdany jest na otwierające świat wydarzanie się języka, czy pozostaje zarazem siłą, która wprawia świat w 
ruch?". J. Habermas: Działanie komunikacyjne i..., s. 7. Zdaniem Rafała Misiaka, współczesny spór o 
transcendentalną i zdetranscendentalizowaną koncepcję rozumu dotyczy tego, „czy w obecnej sytuacji można 
jeszcze bronić rozumu przed pogrążeniem się w historyczność lub co najmniej zaliczeniem historyczności do 
jego podstawowych cech ? Czy można dzisiaj w uzasadniony sposób mówić o normatywnym wymiarze rozumu, 
zaznaczając, że chodzi tu o cechy mające transcendentalny status ?" „W jakiej mierze współcześnie możliwa 
jest obrona rozumu z Kantowskiej pozycji? W jaki sposób podołać relatywizmowi i sceptycyzmowi ? Czy jest 
możliwe utrzymanie w mocy projektu rozumu pozbawionego kontyngencji i intersubiektywności wnoszonej 
przez historię i język ?". R. Misiak: Spór o transcendentalną..., s. 71
216 H. Walentowicz: Od Tłumaczki. Horkheimer i Habermas: dwie koncepcje... [w:] M. Horkheimer: Krytyka 
instrumentalnego..., s. 16



Uwarunkowania, jakim według Horkheimera podlegać ma rozum, wyraźnie 

zbliżają sferę racjonalności do tego, co empiryczne. Myśl współczesna -  czego 

przykładem może być Jurgen Habermas217 -  podkopuje tradycyjne 

przeświadczenie o czystości rozumu i pozwala rozwijać się teoriom, w których 

racjonalność występuje jako typowe zjawisko empiryczne. Mowa tu o teoriach, 

w których racjonalność rozpatrywana jest na wielu różnych poziomach 

rzeczywistości empirycznej: na poziomie historii, języka, kultury, życia 

społecznego bądź biologii. Jak można by sugerować, przykłady takich koncepcji 

potwierdzają współczesny sceptycyzm względem idei czystego rozumu. Ów 

sceptycyzm, czego będzie się dowodzić niżej, oznacza przesunięcie uwagi 

filozofii w kierunku tego, co rozum łączy z empirią: co sprawia, że zamiast 

czystego rozumu, częściej w centrum zainteresowania współczesnych badaczy 

pojawia się rozum historyczny, językowy, kulturowy, społeczny, biologiczny et 

cetera.

217 Koncepcja Jurgena Habermasa, to bardzo aktualny dowód na to, że rozum, jaki obecnie znajduje się w 
centrum uwagi filozofii, nie jest już tym samym absolutnie czystym rozumem Kartezjusza czy Kanta, lecz raczej 
racjonalnością „uwikłaną" w empirię (zależną od procesów empirycznych). Habermas jest myślicielem, który za 
niezbędny element swoich badań dotyczących rozumu uważa odwołanie się do wyników nauk empirycznych.
R. Misia: Spór o transcendentalną koncepcję..., s. 119. Według Habermasa, właściwe narzędzia do budowy teorii 
racjonalności stanowią uniwersalizująco-hipotetyczne rekonstrukcje racjonalnych podstaw ludzkiego poznania, 
działania i mówienia, które podlegać muszą ze swej strony empirycznemu sprawdzaniu, to znaczy, muszą 
pozwalać przekształcać się w empiryczne teorie, wyjaśniające konkretne przejawy racjonalności. W ujęciu 
autora Teorii działania komunikacyjnego, rozum, choć fragmentarycznie, jest jednak obecny in concreto w 
codziennej praktyce komunikacyjnej. A. M. Kaniowski: Filozofia rozumu... [w:] Red. H. Kozakiewiczowa, E. 
Mokrzycki, M. J. Siemek: Racjonalność, nauka..., s. 288 -  289. Empiryczna sfera działań komunikacyjnych, to 
dziedzina, w której rozum jest, by użyć słów samego filozofa, „ucieleśniony". J. Habermas: Działanie 
komunikacyjne i ..., s. 6. Jak przyjmuje Jurgen Habermas, intersubiektywność, która „wydarza się" w toku naszej 
praktyki komunikacyjnej, stanowi świadectwo pozwalające śledzić empiryczne przejawy funkcjonowania 
rozumu (rozumu komunikacyjnego). O „wydarzaniu się" intersubiektywności, to jest, o zachodzeniu tożsamości 
przedmiotowych odniesień wyrażeń językowych, stosowanych przez nadawcę i odbiorcę w trakcie komunikacji, 
informuje nas każdorazowo potwierdzona słuszność roszczeń do prawdziwości, które wysuwa się w procesie 
komunikacyjnym i sprawdza -  zdaniem Habermasa -  jedynie empirycznie. J. Kmita: Posłowie. Racjonalność 
„uwolniona od hipoteki metafizycznej" [w:] J. Habermas: Działanie komunikacyjne i..., s. 87 -  89.



-  ROZUM HISTORYCZNY -

Jak twierdził Stefan Amsterdamski,,,(...) pojęcie racjonalności nie jest 

pojęciem czysto epistemologicznym i opisowym, lecz historycznie 

uwarunkowanym (,..)".218 Myśl o historycznym uwarunkowaniu racjonalności 

219 -  jako forma przekonania o jej empirycznym charakterze -  stanowi 

przedmiot rozważań Herberta Schnadelbacha. Z jego spostrzeżeń wynika, że w 

pewnym momencie, w mniemaniu wielu filozofów, rozum wyparty został z 

obszaru swojej niezależności i skierowany ku historycznej empirii. Fakt ten 

Schnadelbach wiąże z procesem, który, zanim zdołał tak istotnie odmienić los 

idei rozumu, wpierw gruntownie przeobraził sens pojęcia tego, co historyczne. 

Proces ten Schnadelbach nazywa „uhistorycznieniem historii".

Proces, o jakim tu mowa, osiągnął punkt kulminacyjny w doktrynie 

historyzmu, która przeciwstawiała się systemowemu podejściu klasycznej 

filozofii dziejów i na plan pierwszy wysuwała przede wszystkim jednostkowy 

fakt historyczny. Fakt historyczny, zgodnie z tym kierunkiem myślenia, nie 

odsyła do a priori poznawalnych, ahistorycznych struktur historii, których 

istnienie, jak wiadomo, zakłada się w tradycyjnych koncepcjach 

historiozoficznych: na przykład w koncepcji „wiecznego powrotu" lub koncepcji 

dziejowego postępu. Historyczny fakt, to tutaj nic innego jak kontyngentne, 

niekonieczne, jednostkowe, konkretne wydarzenie w czasie i przestrzeni, które

218 S. Amsterdamski: Między historię a metodą: spory o racjonalność nauki. Warszawa 1983, s. 17
219 Odwołując się do koncepcji Baumgartnera i Habermasa, Rafał Misiak podejmuje w swej pracy temat 
uhistorycznienia rozumu. Misiak charakteryzuje go jako problem generujący obecnie liczne i ważne pytania. 
Zauważa, że „problematyka uhistorycznienia rozumu należy do głównych zagadnień rozwijanych przez 
kontynuatorów myśli Kanta w XX wieku. Przykładowo: refleksja Baumgartnera i Habermasa sytuuje się w kręgu 
badań poszukujących możliwości zbliżenia rozumu i historii. Zgodnie z owymi teoriami, centralny problem 
<samo-pojmowania się> ludzkiego rozumu polega właśnie na tym, by określić, jaki jest rozum i na czym polega 
jego historyczność ?". R. Misiak: Spór o transcendentalną koncepcję..., s. 70



niełatwo poddaje się prognozowaniu i które konstatować można z pewnością 

tylko ex post.

Okoliczność, że historia, w świetle omawianej właśnie doktryny, uważana jest 

wyłącznie za zbiór tak pojętych faktów, przesądza o tym, że to, co stanowi jej 

treść, ujęte być może wyłącznie za pomocą środków narracji i empirycznego 

opisu. „Uhistoryczniona historia" nie może być zatem systemem; nie jest 

zdeterminowana żadnym ostatecznym celem i nie rozwija się wedle jakiegoś 

niezmiennego, koniecznego schematu. Co więcej: za sprawą „uhistorycznienia 

historii" przyjęto do wiadomości, że wszelka systematyzacja historii, każdy 

dowód na obecność Logosu w dziejach sam jest czymś historycznym i nigdy, 

wbrew intencjom licznych historiozofów, nie wyprowadza nas poza historyczną 

empirię. Teza, jakoby historia stanowić miała ewolucję absolutnego rozumu w 

czasie, sama nie jest w tym kontekście niczym innym jak tylko faktem 

historycznym.220

Z perspektywy historyzmu, teza powyższa odnosi się do wszystkich wielkich 

idei i problemów filozofii, nie wyłączając tych, które tradycja zwykła uważać za 

uniwersalne, odwieczne i nieśmiertelne. Filozofem, w którego poglądach myśl 

historyzmu odzwierciedliła się wyraźnie, był Oswald Spengler. „(...) Każda myśl"

-  pisał Spengler -  „żyje w świecie historycznym, dzieląc tym samym ogólny los 

rzeczy przemijających" 221. Zdaniem autora Zmierzchu Zachodu, mylą się ci 

filozofowie, którzy sądzą, „(...) że wyższe myślenie ma jakąś wieczną i 

niezmienną treść, że wszelkie kwestie są w każdej epoce identyczne i że można 

udzielić na nie ostatecznej odpowiedzi. (...) Nie ma żadnych wiecznych prawd. 

Każda filozofia jest wyrazem swego, i tylko swego czasu, i nie ma takich dwóch

220 H. Schnadelbach: O dialektyce rozumu..., s. 48-50
221 O. Spengler: Zmierzch Zachodu. Tłum. J. Marzęcki. Warszawa 2001, s. 55 -  56
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epok, które posiadałyby te same zamysły filozoficzne (...). Nieśmiertelność 

zaistniałych myśli jest iluzją" 222.

Ten uhistoryczniony sposób odczytywania idei filozoficznych zastosowano 

współcześnie także w odniesieniu do idei rozumu. Jak uważa wielu 

współczesnych autorów, rozum, ponieważ działa w czasie i ma własną historię, 

wtórnie podlega procesowi „uhistorycznienia historii". Opisane przez 

Schnadelbacha zmiany w pojęciu tego, co historyczne stają się podstawą do 

zakwestionowania tradycyjnie ahistorycznego statusu racjonalności. Za sprawą 

tak zwanego „historycznego oświecenia" upada w filozofii przekonanie, że 

historia rozumu, to jedynie proces postępującej alienacji absolutnego Logosu. 

Owo heglowskie przekonanie ustępuje pod naporem teorii akcentujących 

istotową różnicę między współczesnym pojęciem historii a tradycyjnym 

pojęciem rozumu. Z uwagi na wspomnianą różnicę, rozum widziany przez 

pryzmat swej własnej historii przestaje być rozumem w tradycyjnym znaczeniu 

tego słowa.223 Jak zauważa Schnadelbach, „(...) historia rozumu sama w sobie 

nie stanowi systemu, w którym rozum, tworzący systematyzacje, może siebie 

rozpoznać".224

Uhistoryczniona historia rozumu ukazuje rozum jako coś zmiennego, 

kontyngentnego i indywidualnego. O tak pojętym rotio nie sposób twierdzić, by 

podlegało ono jakiemukolwiek ponadczasowemu prawu ewolucji. Nie podobna 

twierdzić, by stanowiło dziedzinę tego, co w ścisłym sensie ogólne i 

konieczne.225 Jak podkreśla Schnadelbach, rozum uhistoryczniony „(...) może 

być identyfikowany tylko jako czyjś rozum jako rozum dających się

Tamże, s. 56
223 H. Schnadelbach: O dialektyce rozumu..., s. 48 -  50
224 Tamże, s. 49
225 Tamże, s. 49-50



zidentyfikować jednostek lub zbiorowości".226 Wbrew tradycji, „identyfikowany 

w ten sposób rozum staje się ponadto zależny od sytuacji, to znaczy, to, co tutaj

i teraz jest rozumne, nie musi być rozumne tam i wtedy i odwrotnie".227 W tym 

kontekście, rozum historyczny, to przeciwieństwo zarówno czystego rozumu 

Kanta, jak i absolutnego rozumu Hegla. W świetle uwag Schnadelbacha, rozum 

historyczny, to zjawisko empiryczne, pozbawione właściwości tego, co 

transcendentalne i absolutne.

Jak podkreśla Hans Michael Baumgartner, historyczna interpretacja wpisanej 

w transcendentalizm koncepcji czystego rozumu przynosi klęskę tej ostatniej, 

przedstawiając ją samą jako coś historycznego.228 Problem historyzmu i jego 

konsekwencji w ramach filozofii rozumu podejmuje również Leszek Kołakowski. 

W przedmowie do książki Kultura i fetysze Kołakowski zauważa, że „(...) Historia 

ludzka jest barierą nieprzekraczalną dla naszego rozumienia kultury. Jest 

widoczne, że ten punkt widzenia, jeśli trzymać się go konsekwentnie, wymusza 

na nas nade wszystko rezygnację z wszelkiej perspektywy transcendentalnej w 

odniesieniu do wartości naszego rozumu. (...) Interpretacja poznania radykalnie 

historyczna jest tedy zgodą na zasadniczą śmiertelność rozumu i wszystkich 

jego wytworów"229.

Jednym z ostatnich myślicieli Zachodu, którzy otwarcie i aktywnie 

przeciwstawiali się procesowi uhistorycznienia racjonalności, był Hegel. Jak 

zaznacza Schnadelbach, „(...) Hegel próbował jeszcze raz zintegrować w jeden 

absolutny system filozoficzny rodzącą się świadomość historyczną jako 

świadomość tego, co historyczne, która zarazem wie o własnej historyczności:

226 Tamże, s. 50
227 Tamże
228 H. M. Baumgartner: Rozum skończony..., s. 70 -  71
229 L. Kołakowski: Przedmowa [w:] Kultura I fetysze. Eseje. Warszawa 2009, s. 11-12
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w absolutny historyzm albo w filozofię samego historycznego absolutu (...)" 23°- 

Wbrew jednak owym staraniom, „(...) jedność tego, co rozumowe, i tego, co 

historyczne, systemu i dziejów (...) rozpadła się definitywnie"231. Zdaniem 

Schnadelbacha, dochodzi do tego w wyniku wglądu filozofii w niemożliwą do 

przezwyciężenia skończoność i przypadkowość historii.232 Nośność 

wspomnianego doświadczenia sprawi, że myśl o historycznej skończoności i 

przypadkowości rozumu stanie się tezą szeroko przyjętą i dobrze 

udokumentowaną we współczesnej filozofii.233 Jak powiada Schnadelbach, „(...) 

wskaźniki historyczne i empiryczne, zmuszające nas do uhistorycznienia rozumu 

(...), są przytłaczająco liczne (,..)"234. Kierując się nimi, filozofia współczesna 

zastępuje ideę czystego rozumu ideą rozumu historycznego. Przykładem na to 

może być koncepcja Hansa Georga Gadamera.235 Jak się wydaje, pod wpływem 

tego typu teorii myśl Zachodu przystaje na sytuację, w której racjonalność 

uważa się za zjawisko empiryczne. Lokalizując ratio po stronie empirii, 

zachodnia filozofia wydaje zgodę na -  jak ująłby to Kołakowski -  „zasadniczą 

śmiertelność rozumu".

-  ROZUM JĘZYKOW Y-

Poza zmianami w pojęciu historii wyróżnić można inny jeszcze czynnik, 

przesuwający rozum w stronę empirii. Czynnik ten to język. Perspektywa

230 H. Schnadelbach: Hegel..., s. 157
231 Tamże
232 _Tamże
233 H. Schnadelbach: O dialektyce rozumu..., s. 51
234 Tamże,
235 Gadamer, podejmując temat rozumu, wychodzi poza ramy tradycyjnej epistemologii związanej z koncepcją 
absolutnie czystego podmiotu poznającego. Autor Prawdy i metody kładzie akcent przede wszystkim na 
dziejowy, historyczny wymiar rozumności. Według Gadamera, nie ma niczego takiego, co istniałoby poza 
granicami historii. Rozum i jego filozoficzne konceptualizacje mają nieuchronnie charakter czegoś dziejowo- 
historycznego: są czymś realnym, podlegają zmianie.. A. Bronk: Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna 
hermeneutyka H.G. Gadamera. Lublin 1988, s. 166 -  170



takiego odkrycia zarysowała się w filozofii jeszcze za czasów Kanta, pod koniec 

XVIII stulecia. Wtedy to, rozumienie tego, czym jest język i jaka jest jego rola w 

życiu człowieka, odmieniło się głęboko -  na tyle głęboko, by już wówczas stać 

się jedną z najpoważniejszych przyczyn zakwestionowania idei czystego 

rozumu.

Od Arystotelesa do Kanta identyfikowano język jedynie jako instrument 

wspomagający pamięć w utrwalaniu doświadczeń, jako narzędzie zapewniające 

przekazywalność gotowej wiedzy.236 To instrumentalne znaczenie języka 

pobrzmiewa w rozważaniach Johna Locke'a, gdy ten określa język mianem „(...) 

środka, który służy udzielaniu wiadomości (...)"237. Poza tym sądzono, że język 

stanowi tylko sumę dowolnie - na mocy konwencji -przyjmowanych znaków; 

znaków, pomocnych nam przy oznaczaniu tego, co w każdym umyśle ludzkim 

pojawia się na sposób niekonwencjonalny i nie-dowolny a zatem wrażeń, które 

odsyłają do obiektywnie istniejących przedmiotów. Mówiąc inaczej: przez długi 

czas uważano, że język nie posiada w zasadzie żadnego istotniejszego wpływu 

na funkcjonowanie władz poznawczych, a co za tym idzie, na wyniki i rezultaty 

poznania również.238 Obowiązujący jeszcze do Kanta paradygmat myślenia, jak 

zauważa Jurgen Habermas, „nie przyznaje językowi konstytutywnej roli ani w 

sferze teorii, ani w sferze praktyki. Mentalizm kreślił obraz ducha -  raz bardziej 

konstruktywnego, raz bardziej pasywnego -  który swoje zmysłowo 

zapośredniczone kontakty ze światem przetwarza na wyobrażenia o 

przedmiotach i celowe oddziaływania na przedmioty, nie doświadczając w toku 

tych operacji istotnych ingerencji ze strony języka i jego struktur. Dopóki język

236 Red. E. Martens, H. Schnadelbach: Filozofia: podstawowe pytania. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa 1995, 
s. 1 2 9 -1 3 1
237 J. Locke: Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Tom II. Tłum. B.J. Gawęcki. Kraków 1955, s. 12
238 Red. E. Martens, H. Schnadelbach: Filozofia..., s. 129-131
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nie dręczy ducha swymi idolis, obrazami i marzeniami przekazywanymi przez 

tradycję, dopóty medium języka jest dla ducha przezroczyste jak szkło."239

Pomyślany w ten sposób język nie stanowił zagrożenia dla czystości rozumu. 

Sprowadzony wyłącznie do funkcji narzędzia, nie oddziaływał zwrotnie na 

rozum. Dla filozofii oznaczało to, że poprzez język rozum nie może stać się 

zależny od empirii. Dopóki język pełni jedynie rolę narzędzia, dopóty 

konwencjonalność i wielość języków naturalnych nie podważa suwerenności 

władz rozumu. Czysto instrumentalna koncepcja języka pozwalała zachować 

wyobrażenie racjonalności jako sfery pozbawionej cech rzeczywistości 

empirycznej, której częścią jest sam język. Wpływ owej koncepcji na kształt idei 

rozumu dostrzec można zarówno w filozofii Arystotelesa, jak i Kartezjusza.240

Gruntowne i trwałe przekształcenia w opisanej sytuacji zainicjowano dopiero 

pod koniec XVIII stulecia241. W świetle koncepcji myślicieli takich jak Hamman 

czy Humboldt język, co prawda, nie przestaje być narzędziem utrwalania i

239 J. Habermas: Działanie komunikacyjne i..., s. 41
240 Red. E. Martens, H. Schnadelbach: Filozofia..., s. 131 -  132
241 Obecnie ocenia się, że przekształcenia w rozumieniu natury i funkcji języka miały istotnie decydujący wpływ 
na ukierunkowanie rozwoju filozofii współczesnej. Uważa się, że przekształcenia te odcisnęły głębokie piętno na 
współczesnym sposobie podejmowania i rozwiązywania podstawowych problemów filozoficznych. Gabriel 
Gottfried pokazuje to na przykładzie problematyki teorio-poznawczej. Jak podkreśla Gottfried, „nowa i 
najnowsza filozofia charakteryzuje się tym, że poświęca szczególną uwagę językowi. Rozwój w tym kierunku 
rozpoczął się w XIX wieku, a jego punktem kulminacyjnym był pogląd, że zasadniczo podstawy filozofii znajdują 
się w nauce o znaczeniu wyrażeń językowych. (...) Można ów rozwój także słusznie określić jako zastąpienie 
krytyki poznania przez krytykę języka. Krytyka języka była przy tym widziana jako bardziej fundamentalna, 
albowiem tradycyjna teoria poznania sama potrzebuje językowo-krytycznego oczyszczenia. A w szczególności 
został zakwestionowany przyjęty rozdział poznania od języka, który został wprowadzony jako oczywisty przez 
Locke'a. Jeżeli poznanie ma charakter językowy, stanowi to argument na rzecz tego, że nie da się go zbadać w 
oderwaniu od języka. W tym sensie mówi się, że filozofia języka stała się podstawową dyscypliną filozofii. (...) 
Ten rozwój jest najczęściej opisywany jako zwrot filozoficzno-językowy (linguistic turn) w filozofii". G. Gottfried: 
Teoria poznania..., s. 107 -  108. Wpływ filozoficznego zwrotu językowego na myśl współczesną dobrze 
ilustruje tekst Karla Ottona Apla: „W (...) kontekście celowo zamierzonej transformacji filozofii 
transcendentalnej od początku uwzględniałem to, czego brak było u Kanta -  centralną rolę języka. Wcześniejsze 
impulsy pochodzące od Hamanna, Herdera i Wilhelma von Humboldta (a także ze strony inspirowanego przez 
Ferdinanda de Saussure'a i Leo Weinbergera neohumboldtyzmu) zbiegały się tu z poglądami filozofii 
hermeneutycznej, a później połączyły się z osiągnięciami analitycznej filozofii języka i filozoficznej semiotyki 
rozwijanych zwłaszcza przez Wittgesteina i Charlesa Peirce'a. W tym kierunku rozwinąłem mój program 
transcendentalnej hermeneutyki w transcendentalną pragmatykę języka, resp. Transcendentalną semiotykę". 
K.O. Apel: Refleksja transcendentalno-pragmatyczna; główna perspektywa aktualnej transformacji filozofii 
Kanta. Tłum. Z Zwoliński {w:] Red. M. Potępa, Z. Zwoliński: 200 lat z..., s. 510



przekazywania doświadczenia, lecz nadto staje się też czynnikiem

współokreślającym to doświadczenie. W koncepcjach tych dostrzeżono, że 

język nie tyle odnosi nas do obiektywnie istniejącego świata, co raczej bierze 

aktywny udział w jego konstytuowaniu. Widać to szczególnie dobrze na gruncie 

teorii Humboldta, zgodnie z którą każdy język implikuje zawsze określony 

światopogląd; zawiera w sobie określony obraz rzeczywistości.242

Tezy Hammana i Humboldta przyniosły faktyczną przemianę w filozoficznym 

pojmowaniu języka, a potwierdzeniem tego mogą być niektóre, 

dwudziestowieczne teorie. Myśl, że to, czego doświadczamy, co poznajemy, w 

znacznym stopniu zależy od naszego języka, znalazła swoje pełne rozwinięcie 

między innymi w filozofii H. G. Gadamera243 i L. Wittgensteina244. 

Wittgenstein głosił: „granice mego języka oznaczają granice mego świata".245 H. 

G. Gadamer pisał: „Językowe doświadczenie świata jest <absolutne>. 

Przekracza ono wszelkie względności stanowienia bytu, gdyż obejmuje wszelki 

byt w sobie, niezależnie od tego, w jakich relacjach (względnościach) on się 

ukazuje. Językowość naszego doświadczenia świata wyprzedza wszystko, co 

poznane i uznane jako byt."246 Dlatego też „język, to nie tylko jedna z rzeczy, w 

które w bytującym świecie człowiek jest wyposażony, lecz podstawa i miejsce

242 Red. E. Martens, H. Schnadelbach: Filozofia..., s. 131 -  132
243 W kwestii językowego charakteru ludzkiego doświadczenia stanowisko Gadamera cechował swoisty 
radykalizm. Był on, jak zauważa A. Bronk, zdecydowanym zwolennikiem tezy, że według Gadamera, językowy 
charakter ma zarówno przebieg naszego poznania, jak i jego rezultaty. Językowego wymiaru Gadamer 
dopatruje się nawet w tych doświadczeniach , które zwykło się uważać za pozajęzykowe: w cichym 
porozumieniu, milczącym podziwie et cetera. A. Bronk: Rozumienie, dzieje..., s. 132 -  133
244 U Wittgensteina język staje się czymś autonomicznym. Wittgensteinowska gra językowa nabrała cech swego 
rodzaju „prazjawiska, które nie posiada stojącej za nim racji i nie wymaga uzasadnienia, samo jednak stanowiąc 
nieodłączną przesłankę wszelkiego uzasadnienia. To w ramach gry językowej pojęcia -  w tym również pojęcie 
zasadności -  zyskują dopiero swój sens. Brak rozpoznania tego faktu może sprawić, że nie będziemy odróżniać 
form języka od form rzeczywistości i błędnie przez to te pierwsze uważać za drugie -  co zresztą, zdaniem 
autora Dociekań filozoficznych, stanowiło przypadłość tradycyjnej metafizyki. Koncepcja gier językowych 
Wittgensteina uświadamia, że tam , gdzie filozofia zdawała się dotykać samej rzeczywistości, de facto  do 
czynienia miała jedynie z formami językowymi, poprzez które patrzy się na rzeczywistość.. E. Coreth, P. Ehlen, 
G. Haeffner, F. Ricken: Filozofia XX wieku. Tłum. M. L. Kalinowski. Kęty 2004, s. 164
245 L. Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Tłum. B. Wolniewicz. Warszawa 2002, s. 64
246 H. G. Gadamer: Prawda i metoda. Tłum. B. Baran. Warszawa 2007, s. 605
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prezentacji tego, że ludzie w ogóle mają świat. (...) Oto właśnie jądro 

stwierdzenia, które wypowiada Humboldt w zupełnie innym celu, że 

mianowicie języki są światopoglądami".247

Dziś już wiemy, co podkreśla H. Schnadelbach, że ceną odkrycia aktywnej i 

konstytutywnej roli języka jest to, że także rozumu nie sposób pomyśleć poza 

granicami tego, co językowe. Po Hammanie i Humbolcie, po Gadamerze i 

Wittgensteinie filozofia zwątpiła w możliwość dokonywania eksplikacji rozumu 

niezależnie od języka. Skoro bowiem nie ma doświadczenia, które pozbawione 

byłoby językowych własności, to nieuchronnie również każda konceptualizacja 

naszej rozumności uwikłana musi być w język. Każda też -  z tych samych 

powodów -  ukazywać musi nam nie co innego jak rozum językowy. Przykładem 

niech będzie teoria Hammana, zgodnie z którą realną podstawą ludzkiej 

rozumności są języki naturalne.248

Z założeń metody hermeneutycznej wynika, że racjonalność należy badać 

tak, jak gdyby miała ona naturę tekstu czy też znaku.249 Lingwistyczny zwrot w 

filozofii każe nam kierować się zasadą metodycznego nominalizmu, co oznacza, 

że wszelkie istniejące sposoby ujmowania naszej rozumności zmuszeni jesteśmy 

przedstawiać sobie nie inaczej jak pod postacią językowych zastosowań 

wyrażeń: „rozum", „racjonalność".250 To, co L. Wittgenstein nazywa grą 

językową samo w sobie nie jest ani racjonalne, ani nieracjonalne, niemniej

Tamże, s. 5 9 5 -5 9 6
248 Red. E. Martens, H. Schnadelbach: Filozofia..., s. 131 -  132
249 W świetle tych założeń każdy przedmiot -  także ten uchodzący za pozajęzykowy czy też poza-znakowy -  ma 
być traktowany właśnie w ten sposób. A. B. Stępień: Wstęp do..., s. 34
250 Nawiązuje się w tym miejscu do wittgensteinowskiej metody opisu gier językowych, w ramach których dane 
pojęcie to reguła stosowania wyrażeń. Za H. Schnadelbachem podkreśla się tu, że koncepcja Wittgensteina 
znajduje obecnie swe przełożenie na sposób badania racjonalności. Jak twierdzi Schnadelbach, w przejściu od 
wyrażeń „rozum" lub „racjonalność" do ich właściwych pojęć pomocna może być po Wittgensteinie jedynie 
próba wskazania reguł użycie owych wyrażeń. Wynika z tego, że systematyczna eksplikacja pojęcia rozumu, to 
w tym kontekście systematyczna rekonstrukcja reguł, wyznaczających zastosowanie wyrażeń „rozum" i 
„racjonalność". H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:] Próba rehabilitacji animal..., s. 51



stanowi podstawę racjonalności w tym znaczeniu, że pojęcie „racjonalność" 

okazuje się sensowne jedynie w ramach gier językowych.251 W kontekście tego 

faktu, teoria racjonalności przestaje być krytyką czystego rozumu: „(...) Krytyka 

czystego rozumu zostaje zastąpiona krytyką lingwistycznego rozumu, badania 

warunków możliwości poznania poprzedza się analizą warunków możliwości 

porozumiewania się, krytyka poznania zostaje zastąpiona krytyką sensu".252 W 

efekcie lingwistyczno-analitycznego zwrotu filozoficzne badania racjonalności 

zdają się docierać tylko do rozumu językowego.253 Ten z kolei -  jak poucza 

Schnadelbach -  „(...) jest rozumem nieczystym, język bowiem jest czymś 

empirycznym i historycznym."254

-ROZUM  KULTUROWY-

Myśl o „nie-czystości" rozumu, biorąca swój początek z odkrywanych na 

coraz większą skalę powiązań rozumu z historią i językiem, znajduje dla siebie 

równie podatny grunt w teoriach eksponujących kategorie kultury oraz 

społeczeństwa. Współcześnie, podobnych teorii wskazać można wiele. 

Kategoria kultury - między innymi za sprawą socjologii wiedzy (zwłaszcza może 

za sprawą tak zwanego mocnego programu socjologii wiedzy) - stała się 

kategorią w XX wieku niezwykle ważną. Zakres zjawisk, które zaczęto wyjaśniać, 

posługując się przy tym pojęciem „kultura" jako pojęciem podstawowym, 

wydaje się obecnie imponująco szeroki. Uznano na przykład, że „do istoty 

kultury należy (...) różnorodność, z jaką ludzie określają, co jest dla nich ważne, 

jak sytuują się w przyrodzie, jak definiują swój świat, skąd czerpią przekonanie

251 E. Coreth, P. Eblen, G. Haeffner, F. Ricken: Filozofia. XX..., s. 164
252 R. Misiak: Spór o transcendentalną koncepcję..., s. 119
253 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:] Próba rehabilitacji animal..., s. 52
254 Tamże



0 pewności swoich doznań, a także jak formułują normy i zasady społecznego 

współżycia".255 Zauważono, że „(...) w dziejach naszego gatunku, to kultura 

przesądza zarówno o najważniejszych pytaniach, jak i najważniejszych na nie 

odpowiedziach".256 Zaczęto sądzić, jakoby cała dotychczasowa wiedza filozofów

1 naukowców, zgromadzona przez nich na temat specyfiki gatunkowej 

człowieka, sprowadzalna była koniec końców do stwierdzenia: człowiek, to 

przede wszystkim twórca i uczestnik kultury.257 Innymi słowy: dla wielu 

współczesnych uczonych stało się jasne i oczywiste, że „kultura obejmuje całość 

życia człowieka" 258. Wielu przyjęło do wiadomości następującą tezę: „Nie ma 

takich czynności i zachowań ludzkich, których nie regulowałaby kultura"259.

Dobrym przykładem mógłby być tutaj polski myśliciel, socjolog i filozof: 

Florian Znaniecki. Jak podaje Andrzej Przyłębski, Znaniecki wypracował 

teoretyczne podstawy kierunku, zwanego przez niego samego „kulturalizmem". 

Wychodził on od twierdzenia, że w centrum filozoficznego dyskursu powinna 

znajdować się filozofia kultury. Zgodnie z założeniami „kulturalizmu", filozofia 

kultury, to autentyczna prima philosophia. Podstawowe tezy, jakie kryją się za 

tym stanowiskiem Przyłębski przytacza za Andrzejem Kułakowskim, badaczem 

spuścizny Znanieckiego. Wszystkie one, na co warto zwrócić uwagę, doskonale 

wpisują się w klimat intensywnego zainteresowania filozofii i nauki kategorią 

kultury. Pierwsza teza kulturalizmu brzmi: zjawiska kulturowe są czymś 

swoistym, a co za tym idzie, cechuje je swego rodzaju autonomia, względna 

niezależność tak od procesów przyrodniczych, jak i psychicznych w wymiarze 

indywidualnym. Teza druga: świat kultury jest czymś prymarnym w stosunku do 

świata przyrody, przez co ten ostatni sam w znacznej mierze jest „produktem"

255 J. Niżnik: Kulturowy wymiar... [w:] Red. A. Motycka: Wiedza a..., s. 76
256 T  .Tamże
257 B. Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003, s. 75
258 Tamże, s. 76
259 Tamże



ludzkiej kultury. Teza trzecia: skoro zjawiska kulturowe, jak potwierdzają to 

badania różnorakich wytworów kultury, cechuje historyczność i względność, to 

oznacza to , że ani w nauce, ani w filozofii nie ma miejsca na jakiekolwiek 

absolutne poznania, jakiekolwiek absolutne wartości.260

Spojrzenie tego typu niewątpliwie zaciążyło na charakterze dociekań nad 

rozumem. Objawia się to tym, że, jak obserwuje Stanley Y. Tambiah, w 

najnowszych dyskusjach i sporach temat „rozum" czy „racjonalność" pojawia 

się często obok tematów takich jak „przekład międzykulturowy" lub 

„współmierność kultur".261 Odkrycie kultury jako kategorii stosowanej w 

rozważaniach filozoficznych zmuszało, co podkreśla J. Niżnik, do przemyślenia 

na nowo znaczeń wielu klasycznych pojęć -  w tym pojęć „rozumu" i 

„racjonalności" również. Wobec rosnącego przekonania, iż wszelkie zjawiska 

naszej egzystencji stanowią w zasadzie funkcję kultury, w jakiej żyjemy, zrodził 

się problem: czy to, co nazywamy rozumem, jest jedynie „produktem" kultury ? 

Czy natura ludzkiej rozumności zależy od kulturowych czynników i zmienia się 

pod ich wpływem? Badania nad racjonalnością, w których zaczęto uwzględniać 

jej wymiar kulturowy, kłóciły się z tradycyjnymi założeniami o ponad- 

kulturowym (uniwersalnym) statusie rozumu. Wielu wówczas uznało, że 

założenia te trzeba uchylić, albowiem one same są kulturowo 

uwarunkowane.262 Trzeba pogodzić się z myślą, że „(....) nie sposób utrzymać 

absolutny sens pojęcia racjonalności (...)".263

Efekt tego, to sytuacja, w której -  jak to miało miejsce w drugiej połowie 

minionego stulecia -  postulować będzie się badanie racjonalności jako swoistej 

części składowej określonych całości kulturowych. Oznacza to w gruncie rzeczy

260 A. Przyłębski: Europejska duchowość. Uwagi inspirowane Znanieckim i Gadamerem  [w:] Red. M. 
Jędraszewski, M. Loba, D. Jewdokimow: Fenomen ducha Europy. Poznań 2010, s. 187
261 S. Y. Tambiah: Magia, nauka, religia a zakres racjonalności. Tłum. B. Hlebowicz. Kraków 2007, s. 132133
262 J. Niżnik: Kulturowy wymiar... [w:] Red. A. Motycka: Wiedza a..., s. 76 -  78
263 Tamże, s. 78



rezygnację z prób dotarcia do uniwersalnego rozumu na rzecz badania tego, co 

lokalnie (a więc w obrębie danej kultury) uważane bywa za rozum.264 

Przykładem na to może być Paul Feyerabend, postulujący zamianę „naiwnej 

racjonalności", to jest -  jego zdaniem - tak zwanej „wewnętrznej", 

wyizolowanej (czystej) racjonalności na „racjonalność kontekstualną", zależną 

od istniejących kulturowych norm.265 Warto wspomnieć w tym kontekście 

Petera Vincha, zaliczanego przez S .Y. Tambiaha do grona badaczy, w opinii 

których cechy charakterystyczne dla rozproszonych w czasie i przestrzeni kultur 

(między innymi wielość i niewspółmierność) dotyczą także wzorców 

racjonalności.266 Ujmując rzecz najkrócej: klimat intelektualny, stworzony przez 

myślicieli takich jak Marks, Durkheim, Dilthey, Nietzsche czy Weber, w pełni 

potem rozwinięty w ramach socjologii wiedzy (między innymi przez Davida 

Bloora), pozwolił w filozofii naszych czasów upowszechnić się przekonaniu, że 

rozum, to zjawisko w pełnym tego słowa znaczeniu kulturowe.267

-ROZUM  SPOŁECZNY-

Z tezą powyższą ściśle wiąże się pogląd, przedstawiający rozum jako zjawisko 

społeczne. Może o tym świadczyć przykład Maxa Horkheimera, który „(...) 

zaleca patrzeć na idee kulturowe przez pryzmat społecznego podłoża, na 

którym wyrastają".268 Dla idei rozumu, według Horkheimera, oznacza to, że 

zmiany, jakim idea ta stale podlega, postrzegać należy jako element

264 M. Kempny: Spory wokół racjonalności: tradycyjne systemy myślenia a racjonalność nauki [w:] Red. H. 
Kozakiewiczowa, E. Mokrzycki, M J . Siemek: Racjonalność, nauka, społeczeństwo. Warszawa 1989, s. 110
265 D. Mendrala: Anarchistyczna negacja metody naukowej u Paula K. Feyerabenda [w:] Red. A. Kiepas: Człowiek 
wobec wyzwań racjonalności. Katowice 2002, s. 57
266 S. Y. Tambiah: Magia, nauka..., s. 132
267 J. Niżnik: Kulturowy...[w:] Red. A. Motycka: Wiedza a..., s. 75-76
268 H. Walentowicz: Od tłumacza. Haber mas... [w:] M. Horkheimer: Krytyka instrumentalnego..., s. 13



społecznych przemian cywilizacyjnych.269 Ostatecznie obserwacja ta zaprowadzi 

sławnego współzałożyciela szkoły frankfurckiej do wniosku, że celem koncepcji 

rozumu jako absolutnie czystej istności było i jest usprawiedliwienie 

obowiązującego w społeczeństwie podziału pracy.270

Warto odnotować, że stanowisko M. Horkheimera nie jest -  co do ogólnych 

swych intencji -  zjawiskiem odosobnionym we współczesnej filozofii. Można 

dowodzić, że stanowisko to reprezentuje silnie zaznaczającą się w XX wieku 

tendencję interpretacyjną, której cechą charakterystyczną jest lokalizowanie 

problematyki racjonalności blisko zagadnień związanych z teorią życia 

społecznego. Jak można by sugerować, widocznym wyrazem owej tendencji 

jest świadome pomijanie przez dzisiejszych autorów szeroko pojętego tematu 

czystego rozumu i skupianie całej uwagi na jego uspołecznionym 

odpowiedniku: rozumie społecznym. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, pytania 

o czysty rozum zastąpione zostały w wielu wypadkach pytaniami o racjonalność 

w zbiorowym życiu ludzi, o właściwe kryteria racjonalnej organizacji 

społeczeństw, o racjonalność społecznych struktur, mechanizmów, zachowań i 

instytucji. Zamiast, jak Hegel, uważać, że rozum jest „domeną czystego ducha", 

którego warunkiem nie musi być żaden określony porządek polityczny czy 

społeczny 271, twierdzi się dziś chętnie coś przeciwnego: przyjmuje się, że to, co 

wyobrażano sobie jako oderwaną czystą strukturę rozumu, redukuje się -  

nierzadko bez reszty -  do społecznych uwarunkowań, w jakich odbywa się jego 

praca.

Akcentowanie społecznego wymiaru racjonalności, to praktyka znajdująca 

odbicie w licznych i ważnych tekstach współczesności 272. W wykładach

269 Tamże
270 Tamże, s. 16
271 H. Marcuse: Rozum i..., s. 89
272 J. Niżnik: Kulturowy... [w:] Red. A. Motycka: Wiedza a..., s. 76
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poświęconych filozofii politycznej Immanuela Kanta, Hannah Arendt podkreśla 

głęboko społeczny charakter całej ludzkiej egzystencji - nie wyłączając z niej 

umysłowego życia człowieka. Arendt twierdzi, że skoro człowiek, to istota, którą 

w pierwszym rzędzie określa fakt jej istnienia pośród innych ludzi w 

(społeczeństwie), to z konieczności ludzki umysł nie jest zdolny funkcjonować 

poza czy też ponad jego uwarunkowaniami.273 Także John Elster, to myśliciel 

który, w swym rozumieniu racjonalności wychodzi poza jej czysto 

jednostkowo-podmiotową postać i traktuje ją jako cechę społecznej 

zbiorowości. Elster wiąże racjonalność z mechanizmem zbiorowego 

podejmowania decyzji. W tym ujęciu racjonalność, to tyle co spójny związek 

pomiędzy społecznymi upodobaniami czy też preferencjami a ich skutkami, to 

znaczy, faktycznymi zachowaniami społeczeństwa.274

Społeczne konotacje racjonalności, to temat silnie obecny także w pracach 

Jurgena Habermasa. Habermas od początku swej filozoficznej drogi -  mimo 

przebytej ewolucji poglądów -  wykazywał niesłabnące zainteresowanie ideą 

rozumu i jednocześnie stawiał sobie nieprzerwanie za cel stworzenie 

praktycznie zorientowanej krytycznej teorii społeczeństwa.275 W efekcie autor 

teorii działania komunikacyjnego stał się głosicielem tezy, że współczesna 

filozofia rozumu nie może być niczym innym jak teorią intersubiektywności, a 

zatem, że teoria racjonalności opierać powinna się na teorii społeczeństwa, 

czyli socjologii. Z kilku powodów, zdaniem Habermasa, zagadnienie rozumu czy 

też racjonalności nie jest w żadnym razie problemem jak gdyby z zewnątrz 

narzucanym socjologii, lecz w pełnym tego słowa znaczeniu jej własnym 

przedmiotem. W dużym skrócie, rozumowanie Habermasa wygląda

273 H. Arendt: Lectures on Kant's Plitical Philosophy. Chicago 1992, s. 14
274 S. Y. Tambiah: Magia, nauka, religia a..., s. 135
275 A. M. Kaniowski: Filozofia rozumu jako teoria racjonalności. Koncepcja Jurgena Habermasa [w:] Red. H. 
Kozakiewiczowa, E. Mokrzycki, M. J. Siemek: Racjonalność, nauka..., s. 282
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następująco: skoro racjonalność jest czymś, co przejawia się w 

intersubiektywności, a intersubiektywność czymś, co spełnia się w działaniu, to 

socjologia jako teoria działań społecznych jest przede wszystkim teorią 

intersubiektywności, a przez to w gruncie rzeczy teorią racjonalności. Gdy 

socjologia pyta o zasady i mechanizmy integracji społecznej, pyta pośrednio o 

warunki działań intersubiektywnych, które dla danego społeczeństwa tożsame 

są z tym, co racjonalne. Warunki działań intersubiektywnych identyczne są na 

gruncie życia społecznego z racjonalną wiedzą, którą wypowiada się explicite 

lub realizuje w praktycznym postępowaniu. Powody, dla których Habermas 

przyznaje socjologii uprawnienia do formułowania teorii racjonalności, nie 

ograniczają się wyłącznie do faktu zainteresowania owej dyscypliny 

problematyką działań intersubiektywnych. A. M. Kaniowski w artykule 

poświęconym myśli Jurgena Habermasa wspomina, że zagadnienie 

racjonalności pojawia się w socjologii także w kontekście pytań o proces 

społecznej modernizacji: pojawia się nieuchronnie wraz z pytaniem o to, czy i w 

jaki sposób modernizację społeczeństw opisać można jako proces racjonalizacji. 

Generalizując, perspektywa, z której socjologia bada rzeczywistość społeczną, w 

naturalny sposób obejmuje problem rozumu. Zdaniem Habermasa, w obecnej 

sytuacji teoretycznej predestynuje to socjologię do tworzenia teorii 

racjonalności. Wybór takiego rozwiązania oznacza, że obszar badań nad tym, co 

racjonalne, zawężony zostaje do procesów i zjawisk społecznych. Ze strony 

autora Teorii działania komunikacyjnego jest to jednoznaczne opowiedzenie się 

przeciw metafizycznej i transcendentalnej wykładni racjonalności. Rozum 

znajdujący się w centrum zainteresowań Habermasa, to rozum społeczny.276

Omówione wyżej stanowiska oznaczają odwrócenie tradycyjnego poglądu, 

jakoby na linii relacji rozum -  społeczeństwo jedynie rozum stanowić mógł

276 Tamże, s. 2 8 9 -2 9 2



względem życia społecznego czynnik determinujący. Od czasów greckich, jak 

podkreśla Adam Chmielewski, w myśli politycznej i społecznej Zachodu 

dominowało przekonanie, że kształt stosunków społecznych, forma społecznej 

organizacji życia ludzi może, a nawet powinna być rezultatem naszego 

dostosowania się do wytycznych i dyrektyw prawodawczego rozumu. W świetle 

tego przekonania możliwą do pomyślenia, a co więcej także pożądaną sytuacją 

jest ta, w której to rozum kształtuje społeczeństwo: likwiduje na przykład 

panujące w nim napięcia i konflikty, ustanawia i wprowadza w życie zasady 

ładu, porządku i harmonii.277 „(...) Jakkolwiek ludzie faktycznie nie posiadają 

takich uniwersalnych wspólnych cech, mogących włączyć ich w jednolitą i 

pokojową wspólnotę, dzięki czystej racjonalnej refleksji moralnej" -  pisze 

Chmielewski -  „ takie uniwersalne cechy będzie można sformułować, a 

następnie zaszczepić każdemu, wskutek czego antagonistyczna natura ludzka 

zostanie ujęta w karby umożliwiające jedność i harmonię".278 Jak można się 

domyślać, sytuacja odwrotna, gdzie procesy społeczne co najmniej 

współdecydują o kształcie racjonalności, była w tym kontekście właściwie nie 

do pomyślenia. Tekst Chmielewskiego zdaje się sugerować, że tradycyjny 

pogląd filozofii w tej sprawie nie dopuszczał w zasadzie myśli o wpływie 

czynników społecznych na dziedzinę tego, co rozumowe: tradycyjne pojęcie 

rozumu jako czegoś „wyższego" względem empirii, czyniło ewentualne 

dociekania nad społecznym zdeterminowaniem rozumu kwestią zgoła 

bezprzedmiotową.279

Jak wiele na to wskazuje, dopiero myśl współczesna gotowa jest rzecz całą 

postrzegać zupełnie inaczej. Tam, gdzie obecnie podejmuje się zagadnienie

277 A. Chmielewski: Racjonalizm i antyracjonalizm w filozofii politycznej [w:] Red. J. Miklaszewska: Rozum a 
porządek społeczny. Kraków 2002, s. 3 5 - 3 9
278 Tamże, s. 38
279 Tamże, s. 35 -  39



relacji rozum -  społeczeństwo, mowa jest już nie tylko o racjonalizacji życia 

społecznego, lecz przede wszystkim o uspołecznieniu racjonalności. O 

uspołecznionej racjonalności traktuje na przykład, opublikowana w roku 2009, 

praca Janusza Muchy. Jest to inspirowane zarówno ideami szkoły frankfurckiej, 

jak i wnioskami współczesnej filozofii techniki, studium socjologiczne, 

prezentujące i komentujące poglądy przedstawicieli nauk technicznych na 

racjonalność. Jak pokazują badania J. Muchy, uczeni, reprezentujący 

wspomniane nauki, często zwracają uwagę na fakt „splątania" racjonalności z 

rzeczywistością społeczną: w swych opiniach podkreślają, że jest to fakt 

obecnie silnie zakorzeniony w świadomości naukowców. Zebrane przez J. 

Muchę wypowiedzi uczonych świadczą o tym, że w świadomości 

współczesnego naukowca wpływ społecznych instytucji (państwa, gospodarki, 

sfer militarnych) na racjonalną aktywność człowieka jest faktycznie niemniejszy 

od wpływu tej ostatniej na kształt życia społecznego. W opiniach tych, jak 

można przypuszczać, odzwierciedla się postępujące współcześnie 

przewartościowanie idei czystego, niezależnego od czynników społecznych 

rozumu. Opinie te, jak się zdaje, sygnalizują zmianę zaszłą na linii relacji rozum

-  społeczeństwo. Sytuacja teoretyczna, którą zmiana ta oznacza, skłania 

uczonych do tego, by baczniej przyglądali się skutkom oddziaływań procesów 

społecznych w sferze ratio.280

Na podstawie uzyskanych danych J. Mucha wyciąga wniosek, że racjonalność 

w badanym przez niego wymiarze jest, jak sam powiada, „poważnie 

uspołeczniona"281. Fakt, że konkluzja powyższa stanowi rezultat badań 

socjologicznych, a więc wyraża faktyczny pogląd pewnej konkretnej, 

przebadanej grupy osób (grupy naukowców), pozwala domyślać się, że obrany

280 J. Mucha: Uspołeczniona racjonalność technologiczna. Warszawa 2009, s. 211 -  212
281 Tamże, s. 215



przez współczesną filozofię (Horkheimer, Habermas, Elster) kierunek 

interpretacji idei rozumu jako zjawiska zdeterminowanego społecznie, 

upowszechnił się i utrwalił także poza samą filozofią. Prawdopodobnie, 

omawiany tu kierunek interpretacji charakteryzuje aktualny stan samowiedzy 

ludzi nauki. Jak pokazuje to praca J. Muchy, czysta i niezależna od 

mechanizmów społecznych racjonalność, to idea pod wieloma względami 

daleka od rzeczywistości, w jakiej poruszają się współcześni przedstawiciele 

nauk technicznych. Opinie respondentów J. Muchy wydają się rezultatem 

swoistej wolty światopoglądowej, w wyniku której duża część myślicieli 

Zachodu zwątpiła w absolutną czystość tego, co racjonalne. Jak pisał Jose 

Ortega y Gasset, „zadaniem czasów Sokratesa jest (...) próba usunięcia w cień 

życia społecznego. Zastąpienie go czystym rozumem (...). Dzisiaj widzimy jasno, 

iż mimo płodności myśli S o k r a t e s a  i wieków po nim następujących popełnił 

on błąd. Czysty rozum nie może zastąpić życia".282 Kierująca się tą myślą 

współczesność, traci zainteresowanie czystym rozumem i stopniowo przenosi 

swą uwagę na rozum empiryczny. Jak próbowano wykazać w niniejszym 

paragrafie, jedną z jego form jest racjonalność rozpatrywana w kontekście tego, 

co społeczne.

-  ROZUM BIOLOGICZNY-

Do zbioru interpretacji, ukazujących rozum od jego empirycznej (nie-czystej) 

strony, zaliczyć należy -  oprócz wyżej omówionych -  także interpretacje 

zainspirowane ideami darwinizmu. Interpretacje takie mają podstawy w 

rozmaitych ewolucjonistycznie zorientowanych koncepcjach

282 J. Ortega Gasset: Po co wracamy do filozofii [cyt. za] T. Gadacz: Historia filozofii XX wieku. Kraków 2009, s.
169



epistemologicznych. Mimo różnic występujących pomiędzy tymi koncepcjami 

oraz faktu, że nieraz bywają one w swej treści wyraźnie odległe od 

darwinowskiego pierwowzoru, można odnaleźć w nich przynależny w zasadzie 

im wszystkim biologizujący pogląd na racjonalność. Pogląd ów przedstawić 

można za pomocą kilku zebranych przez Małgorzatę Czarnocką tez, mających za 

zadanie wyrażać ogólny sens założeń przyświecających całemu nurtowi 

ewolucjonistycznej epistemologii. Teza pierwsza i podstawowa mówi, że 

wszelkie struktury poznającego podmiotu, a więc także struktury tego obszaru 

subiektywności, który filozofia znała jako rozum, wywodzą się z biologicznej 

ewolucji.283 Oznacza to, jak zauważa Barbara Skarga, że „dzięki tym naturalnym 

procesom wykształciły się stopniowo takie a nie inne zasady myślenia, które 

należy uznać za racjonalne, albowiem to one umożliwiły zachowanie i rozwój 

ludzkiemu gatunkowi."284 Zdaniem Skargi, dla głosicieli omawianego tu 

stanowiska „racjonalność jest wyrazem prawa gatunkowej adaptacji (...)."285 

Teza druga jest konsekwencją pierwszej: zgodnie z nią nie ma podstaw do tego, 

by specyfiki rozumowej świadomości poznającego podmiotu poszukiwać 

wyłącznie w jej wewnętrznej sferze. W epistemologiach ewolucjonistycznych 

racjonalny podmiot nie jest, co za tym idzie, niezależny i autonomiczny. 

Reprodukuje on tylko powszechne prawidła rozwoju gatunku i sam im podlega: 

staje się ogniwem ewolucji, przekaźnikiem informacji o adaptacji i selekcji 

naturalnej. Biologizujący punkt widzenia na rozum podważa zatem tradycyjne 

wyobrażenie o jego czystości (nie-empiryczności), czyniąc zeń swego rodzaju

283 M. Czarnocka: Nowożytne pojęcie podmiotu i jego współczesne erozje [w:] Red. A. Motycka: Wiedza a 
podmiotowość. Warszawa 1998, s. 39 -  40
284 B. Skarga: Trzy idee... [w:] Przeszłość i..., s. 104
285 Tamże



genetycznie kodowany zbiór dyspozycji do reagowania na oddziaływania 

naturalnego środowiska.286

Spomiędzy myślicieli, przyjmujących wyżej scharakteryzowaną perspektywę, i 

widzących w racjonalnej świadomości po prostu fakt przyrody, na uwagę 

zasługuje z pewnością Conrad Lorenz. Autor ten, traktujący poznanie jako 

proces życiowy (zasadniczy element przystosowania się żywych organizmów do 

środowiska), decyduje się, by cały poznawczy aparat człowieka poddać ściśle 

przyrodniczemu badaniu.287 Kieruje nim teoriopoznawczy pogląd przyrodnika, 

którego główne założenia przedstawia następująco: „Człowiek jest dla 

przyrodnika istotą żywą, która swoje właściwości i zdolności, z wybitnymi 

uzdolnieniami poznawczymi włącznie, zawdzięcza ewolucji, owemu poprzez 

eony trwającemu stawaniu się, w którego toku wszystkie organizmy zmagały się 

z danymi z rzeczywistości i, jak zwykliśmy mówić, przystosowywały się do nich. 

Ten filogenetyczny tok zdarzeń jest procesem poznawczym, gdyż wszelkie 

<przystosowanie do> określonej danej z rzeczywistości zewnętrznej oznacza 

pobranie przez system organiczny pewnej dozy <informacji o> tej danej."288 

Myśl, że za tym poglądem kryje się przekonanie, jakoby ludzki aparat 

poznawczy (nie wyłączając rozumu)) stanowić miał jedynie fakt przyrodniczy, 

wydaje się uzasadniona. Okoliczność tę odnotowuje zarówno Hanna 

Buczyńska-Garewicz w swej Przedmowie do książki Lorenza Odwrotna strona 

zwierciadła289, jak i Rafał Misiak, który za Baumgartnerem podkreśla fakt 

przeprowadzonej przez Lorenza biologicznej reinterpretacji apriorycznych pojęć 

Kanta. W przypadku Konrada Lorenza mamy zatem do czynienia z typem

286 M. Czarnocka: Nowożytne pojęcie podmiotu a jego współczesne... [w:] Red. A. Motycka: Wiedza a..., s. 42 -  
43
287 H. Buczyńska-Garewicz: Przedmowa [w:] K. Lorenz: Odwrotna strona zwierciadła: próba historii naturalnej 
ludzkiego poznania. Tłum. K. Wolicki. Warszawa 1977, s. 7 -  11
288 K. Lorenz: Odwrotna strona..., s. 36
289 H. Buczyńska-Garewicz: Przedmowa [w:] K. Lorenz: Odwrotna strona..., s. 15 -  16
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myśliciela konsekwentnie respektującego zasadę, że poznanie nasze (każda 

teoria czy interpretacja) zamknięta jest „w kręgu ewolucji", a tym samym 

dociera ostatecznie tylko do sfery biologicznych zjawisk. W mniemaniu autora 

Odwrotnej strony zwierciadło koncepcje rozumu czy też teorie racjonalności nie 

stanowią tu bynajmniej wyjątków od reguły.290

Jak wiele na to wskazuje, poglądy analogiczne do zaprezentowanych mają 

współcześnie liczących się zwolenników. Za jednego z nich uważać można 

znanego profesora neurologii behawioralnej, Antonio R. Damasio, autora 

poczytnej pracy: Błqd Kartezjusza. W pracy tej Damasio całkiem wprost 

deklaruje wolę przezwyciężenia i odejścia od idei czystego rozumu na rzecz 

wizji rozumu w integralny sposób połączonego z ludzkim systemem mózgowym

-  wizji rozumu zależnego od związanych z tym systemem uczuć i emocji: 

„Zacząłem pisać tę książkę" -  wyznaje uczony -  „by pokazać, iż rozum nie jest 

tak nieskażony, jak większość z nas to sobie wyobraża lub tego sobie życzy, a 

emocje i uczucia nie muszą być wcale traktowane jako wdzierający się do jego 

bastionu intruzi. Być może stanowią one integralną część jego struktury, 

związaną z nim na dobre i na złe. Strategie funkcjonowania ludzkiego umysłu" -  

pisze Damasio -  „nie rozwijały się prawdopodobnie -  i to ani w rozwoju 

osobniczym, ani w toku ewolucji -  bez udziału kierującej siły mechanizmu 

regulacji biologicznej, której emocje i uczucia są wyrazami. Co więcej, nawet 

gdy w okresie kształtowania się umysłowości określone zostały strategie 

rozumowania, ich efektywne zorganizowanie zależy prawdopodobnie w 

znacznym stopniu od trwałej zdolności wyrażania uczuć (,..)."291 Nieco dalej, 

przypieczętowując jak gdyby ostatecznie swoje deklarowane zerwanie z 

tradycją czystego, empirycznie nieuwikłanego rozumu, Antonio Damasio

290 R. Misiak: Spór o transcendentalną koncepcję..., s. 74 -  75
291 A. R. Damasio: Błąd Kartezjusza: emocje, rozum i ludzki mózg. Tłum. M. Kurpiński. Poznań 1999, s. 8
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powiada: „(...) Stawiam hipotezę, iż umysł ludzki opiera się na kilku systemach 

mózgowych, które współpracują ze sobą na licznych płaszczyznach struktury 

neuronowej (...). Ośrodki mózgowe, zarówno <wysokiego>, jak i cniskiego 

poziomu>, począwszy od okolic przedczołowych kory mózgu, a kończywszy na 

podwzgórzu i pniu mózgu, współdziałają w tworzeniu zdolności intelektualnych 

(...). Tak więc emocje, uczucia, i regulacja biologiczna, uczestniczą w tworzeniu 

umysłu, a najprostsze funkcje organizmu splatają się z najbardziej 

wyrafinowanymi poziomami intelektu."292

Inny jeszcze, wyrastający z biologii ewolucyjnej, przykład, teorii - zdolny 

potwierdzić znaczącą siłę współczesnego przekonania o zakorzenieniu rozumu 

w sferze empirii, stanowić może znana od lat siedemdziesiątych ubiegłego 

wieku hipoteza preadaptacji ludzkiego mózgu do mowy i abstrakcyjnego 

myślenia (uogólniając, można by powiedzieć, że chodzi tu o hipotezę 

preadaptacji mózgu do racjonalności). Koncepcji tej poświęcają swą książkę 

Konrad Fijałkowski i Tadeusz Bielicki. Autorzy ci stoją na stanowisku, że 

wspomniana hipoteza zasadnie, to jest w zgodzie z regułami ewolucji wyjaśnia, 

w jaki sposób nasi przodkowie sprzed kilku milionów lat, australopthecinae, 

przekształcili się w człowieka znanego wpierw jako homo sapiens, a koniec 

końców jako homo sapiens sapiens i animal rationaie. Jak się zdaje, sedno 

omawianej przez Fijałkowskiego i Bielickiego teorii stanowi przypuszczenie, 

jakoby racjonalność człowieka nie była bezpośrednim celem niezwykłego 

rozwoju ludzkiego mózgu, a jedynie jego przypadkowym następstwem, 

niekoniecznym skutkiem ubocznym. Wzrost objętości mózgu oraz zwiększenie 

się liczby równoległych połączeń pomiędzy jego neuronami nastąpić miało u 

hominidów pod wpływem czynników innych niż zapotrzebowanie na racjonalne 

myślenie. Wynikało to z dostrzeżenia roli czynników (nacisków selekcyjnych)

292 Tamże, s. 9



związanych ze szczególną sytuacją hominida, o której specyfice zadecydował 

tylko jemu właściwy dwunożny bieg. Dwunożność , zrodziła zdolność do 

długodystansowego biegu, co zresztą nasi przodkowie uczynili swym atutem 

podczas łowów. Wykorzystywanie wszakże długodystansowego, dwunożnego 

biegu jako swoistego narzędzia przetrwania gatunku wywołało z czasem 

powiększenie objętości mózgu, który w trakcie owego biegu mógł teraz chronić 

człowieka przed cieplnym udarem. Zgodnie zatem z hipotezą preadaptacji 

mózgu do racjonalności, rozwinięty ludzki mózg powstał po to, by pełnić 

funkcję termicznego bufora, a dopiero później, już postfotum, okazał się nadto 

właściwym (umożliwiającym rozwój mowy i abstrakcyjnego myślenia) 

podłożem rozumności.293 Zdaniem Fijałkowskiego i Bielickiego, „(...) 

nieuzasadniony jest pogląd, że wysokie zapotrzebowanie na czynności 

intelektualne wymusiło powstanie ludzkiej inteligencji (tzn. stanowiłoby główny 

nacisk selekcyjny)."294 Obaj stoją na stanowisku, że „(...) we wczesnym okresie 

rozwoju Hominidów „selekcja na inteligencję nie mogła być pierwszoplanowym 

naciskiem selekcyjnym (...). Mózg ludzki powstał nie po to, by lepiej myśleć 

(<selekcja na inteligencję>), ale jako efekt uboczny innego dostosowania, 

wymuszonego całkowicie odmiennym naciskiem selekcyjnym."295

Jak można by sugerować, powyższa teoria bardzo dobitnie przedstawia 

zarówno sam fakt, jak i aktualnie widoczne konsekwencje przesunięcia rozumu 

w stronę tego, co empiryczne (w tym wypadku w obszar empirii znajdujący się 

w polu zainteresowania biologii ewolucyjnej). Co do konsekwencji, uderza 

podkreślany z naciskiem przez Fijałkowskiego i Bielickiego fakt niekonieczności i 

przypadkowości genezy racjonalnych kompetencji człowieka: „Naszym 

zdaniem, nie istniała żadna ekologiczna konieczność pojawienia się Homo

293 K. Fijałkowski, T. Bielicki: Homo przypadkiem sapiens. Warszawa 2009, s. 7 -  9
294 Tamże, s. 18
295 Tamże



sapiens (...). Homo sapiens powstał przypadkiem."296 Owa przypadkowość 

dyspozycji człowieka do racjonalności wyraźnie przypomina, że z przyjętej tu 

perspektywy rozum badany jest wyłącznie jako zjawisko empiryczne, a więc 

niekonieczne czy wręcz przypadkowe. Można by przy tym zaryzykować 

twierdzenie, że położenie akcentu na przypadkowość powstania ludzkiej 

racjonalności jest w jakimś sensie świadectwem oderwania się czy też 

uniezależnienia współczesnej myśli od idei czystego rozumu, nieodzownie 

kojarzącej rozum z tym, co konieczne.297 Kontrowersje, jakie już w momencie 

ogłoszenia wzbudzała przywołana hipoteza, wysoka temperatura sporów i 

polemik naukowych, jakie wokół niej toczono przez nieomal trzy ostatnie 

dekady, mogą oznaczać, że myśl, jakoby człowiek stał się animal rationale 

całkiem przypadkiem, była i nadal może być dla niektórych uczonych trudną do 

zaakceptowania konsekwencją prób badania racjonalności na empirycznym 

gruncie. Mimo jednak kontrowersji i krytyki hipoteza przetrwała, a co więcej, 

uchodzi obecnie za dobrze uzasadnioną. Okoliczność ta -  której wyrazem jest 

praca Fijałkowskiego i Bielickiego298 -  to zatem prawdopodobnie kolejny, 

względnie najnowszy przykład utrwalenia się współczesnej akceptacji dla 

empirycznego podejścia do fenomenu rozumności oraz oznaka zgody na 

swoistą marginalizację koncepcji czystego rozumu.

Tamże, s. 7
297 H. Schnadelbach: O dialektyce... [w:] Rozum  s. 50
298 K. Fijałkowski, T. Bielicki:. Homo przypadkiem..., s. 9



II.III 

FRAGMENTARYZACJA WIZJI ROZUMU 

I RACJONALNEGO OBRAZU ŚWIATA

W oczach współczesnych myślicieli, słabość rozumu naszych czasów polega 

także na tym, że nie ogarnia on już ani nie przenika całości.299 Przypuszczalnie 

„słabość" ta może mieć wiele wspólnego z faktem „uempirycznienia" rozumu 

przez współczesną naukę i filozofię. Z empirycznej perspektywy nic nie 

przybiera formy absolutnej całości. Kant twierdził, że uzyskanie 

wszechstronnego oglądu, zupełnej syntezy oraz świadomości, że stanowi ona 

całość absolutną „(...) nie jest możliwe za pomocą żadnego empirycznego 

poznania (...)" 30°. W tym kontekście marginalizacja idei czystego rozumu -  

dopuszczająca różnorakie empiryczne wykładnie racjonalności -  jest, jak można 

by sugerować, jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za 

fragmentaryzację tak racjonalnego obrazu świata, jak i samego rozumu.

Współczesny rozum -  rozum uwikłany w związki z empirią i zbyt „słaby" na 

to, by ogarniać całość -  stanowi zjawisko w pełni odpowiadające 

powszechnemu stanowi ducha zachodniej cywilizacji z końca XX i początku XXI 

wieku. Obecnie jest ono szczególnie mocno eksponowane w ramach nurtu 

postmodernistycznego. Rozpad całościowej, spoistej i jednolitej wizji 

rzeczywistości, to jedno z tych zjawisk, w stronę którego postmoderniści 

zwracają się z wyraźną atencją. Wątek ten pojawia się w analizach znawcy

299 Pisze na ten temat Bogdan Baran, prezentując poglądy ucznia Heideggera, Boedera. Zgodnie z poglądami 
Boedera,, od czasów po Heglu, to jest, u początku naszej współczesności brak jest jakiejś idei wiodącej 
(„wiedni"), brak metafizyki, która stanowiłaby jej konceptualizację, a co za tym idzie, brak również całościowej 
perspektywy poznawczej; rozum -  od tamtej pory -  nie włada żadną całością w rodzaju idei duszy, świata czy 
Boga. B. Baran: Postmodernizm, s. 89
300 I. Kant: Krytyka czystego..., s. 413



problematyki postmodernizmu, Zygmunta Baumana. Wskazuje on na

ponowoczesne doświadczenie rozczłonkowanego, epizodycznego przeżywania 

świata.301 O doświadczeniu tym mowa jest nieomal zawsze, gdy z tego lub 

innego powodu nawiązuje się do postmodernizmu. Odrzucenie przez 

postmodernizm wiary, jakoby w naszym zasięgu było poznanie świata w formie 

statycznej, niezmiennej całości, wydaje się faktem powszechnie uznanym i 

przyjętym: jego potwierdzenie odnaleźć możemy we współczesnej literaturze 

humanistycznej i filozoficznej stosunkowo łatwo. Na przykład w głośnej książce 

Jeremiego Rifkina Europejskie marzenie czytamy: „Dla postmodernisty nie 

istnieje jeden idealny schemat, do którego należałoby dążyć (...). W następstwie 

postmodernistycznego procesu dekonstrukcji otrzymaliśmy nowoczesność 

zredukowaną do intelektualnych ruin i świat anarchii (...). Teraz, gdy duch ludzki 

wyzwolił się z dawnych kategorii myślenia, każdy z nas zmuszony jest 

poszukiwać własnej drogi w chaotycznym i pokawałkowanym świecie (...)."302 

Analogicznie rzecz przedstawia się w pracy Tadeusza Bartosia Koniec prawdy 

absolutnej, gdzie autor decyduje się na próbę odczytania myśli świętego 

Tomasza z Akwinu z perspektywy poszerzonej o punkt widzenia 

postmodernizmu.303 Naznaczony postmodernistyczną wrażliwością odbiór 

rzeczywistości Bartoś blisko kojarzy z doświadczeniem, w którym, jak sam pisze,

301 Z. Bauman: Dwa szkice o moralności..., s. 14-16
302 J. Rifkin: Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa american dreem. Tłum. W. 
Falkowski, A. Kostarczyk. Warszawa 2005, s. 24-25
303 Na rzecz zaproponowanego przez siebie podejścia interpretacyjnego Tadeusz Bartoś formułuje następującą 
argumentację: „Jeśli więc dzisiaj ów nowożytny sposób myślenia o prawdzie przestał obowiązywać jako jedyny 
możliwy, a postmodernizm jest najbardziej nośnym świadkiem i propagatorem tej zmiany, potrzeba zmiany 
podejścia do tekstów Tomasza z Akwinu. Także tradycyjni tomiści powinni zdobyć się na interpretowanie jego 
myśli z uwzględnieniem konsekwencji tego przełomu". T. Bartoś: Koniec prawdy absolutnej. Warszawa 2010, s. 
50. Efekt podjętego przez autora zabiegu jest taki, że niedająca się przedstawić jako całość pokawałkowana 
wizja świata postmodernizmu zasila wykładnię filozofii Akwinaty, sprawiając, iż na plan pierwszy wydobyte 
zostają motywy kruchości bytu i kruchości prawdy: „Tomaszowy świat, przeżywany jako radykalnie kruchy, 
nietrwały i przygodny, niekonieczny, podlega ciągłym zmianom. Wiemy o nim, że może nie istnieć, że może nie 
trwać. I co więcej, że skłania się ku nieistnieniu. Żyjemy pośrodku stworzenia, które się rozpada. Całą tę prawdę 
o świecie odnieść musimy do prawdy, która jest prawdą tego świata. Ona sama, wyrażając kruchość świata, tej 
kruchości staje się ofiarą. Podobnie więc prawda świata kruszy się i rozpada". Tamże, s. 63



„(...) przed naszymi oczyma jawić się zaczyna obraz poszarpany i niemożliwy do 

uporządkowania logicznego, a może raczej fragment takiego obrazu, którego 

wyrazistości i stałości nie możemy być już absolutnie pewni."304

Poważny problem, jaki dla współczesnej filozofii stanowią trudności w 

wypracowaniu jednej, całościowej wizji rzeczywistości, zaznacza się także w 

nurcie tak zwanej myśli słabej. Jak pokazuje Andrzej Zawadzki na przykładzie 

poglądów Constantina Noici i Gianniego Vattimo, przedstawiciele tego nurtu za 

punkt wyjścia obierają doświadczenie tego, co bytowo kruche, kalekie, ułomne, 

niepełne, naznaczone brakiem. Cecha ta, znamiennie łącząca, zdaniem 

Zawadzkiego, myśl słabą ze współczesną wrażliwością filozoficzną, artystyczną i 

literacką, zadecydowała o odrzuceniu przez myślicieli takich jak Noica czy 

Vattimo postulatu poznania bytu w całości. W przypadku Constantina Noici 

objawia się to przekonaniem, że byt jest czymś, co wciąż ukrywa się przed 

nami, wycofuje, nie pozwala w pełni (w całości) uchwycić. Do takiego 

przekonania po dużej części zaprowadziły rumuńskiego filozofa intuicje 

zakodowane w jego ojczystym języku i kulturze. Zgodnie z owymi intuicjami, nie 

uważa się bytu za ponadczasową ,trwałą, niezmienną esencję, ostro 

przeciwstawioną przygodności i zdarzeniowości. Sądzi się czy raczej przeczuwa, 

że byt nie tyle trwa, co się staje, przechodząc nieustająco przez różne fazy 

swojego natężenia. Taki byt, wykraczający poza ugruntowaną w tradycyjnej 

ontologii opozycję bycia i nie-bycia, obecności i nieobecności, nigdy, uważa 

Noica, nie objawi się nam w całej pełni -  jako całość zawsze wymykać się będzie 

naszemu poznaniu.305

Próba zrozumienia myśli „słabej" pod kątem jej stosunku do zagadnienia 

całości bytu ustawia ją w widocznej opozycji do dawniejszej tradycji

304 Tamże, s. 76
305 A. Zawadzki: Literatura a myśl słaba. Kraków 2009, s. 34 -  35
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metafizycznej. Jest to równie wyraźne na gruncie filozofii Constantina Noici, co 

w koncepcji Gianniego Vattimo. Ten ostatni charakteryzuje uprawianą przez 

siebie ontologię jako „osłabioną", zestawiając ją kontrastowo z tradycyjną, 

„mocną" ontologią. Ontologia „mocna" tym różni się, zdaniem Vattimo, od 

ontologii bytu słabego, że przyznaje prymat temu, co ogólne, unifikujące i 

całościowe, za swą metodę z konieczności obierając totalizację. Tymczasem 

ontologia „osłabiona" w wydaniu Vattimo stara się mówić o bycie w 

kategoriach jak najdalszych totalizującej perspektywie, faworyzując określenia 

takie jak czasowość, rzucenie czy zdarzeniowość. Kwestionując heglowskie 

utożsamienie poznania prawdy z poznaniem całości, wyzbywa się ona 

dawniejszych uniwersalistycznych roszczeń i zadowala tym, co cząstkowe, 

fragmentaryczne.306 Odwołując się do słów Andrzeja Zawadzkiego, można 

powiedzieć, że myśl słaba zrywa z totalizującą (całościową) perspektywą „(...) 

zarówno dlatego, że traktuje byt w kategoriach przygodności, zdarzeniowości, 

przypadłości, wydarzania się w czasie, jak i dlatego, że sama siebie traktuje 

wyłącznie jako opowieść o byciu, która znajduje swe uzasadnienie nie w 

całościowym, uniwersalnym projekcie teoretycznym, lecz w sferze uzasadnień 

lokalnych, cząstkowych, narracyjnych"307.

Konkludując: w ramach ontologii bytu słabego, jaką propaguje Vattimo, brak 

jest miejsca na kategorię całości w tradycyjnym, „mocnym" znaczeniu tego 

słowa. Jej zastosowanie w filozofii czy nauce wydaje się, zdaniem włoskiego 

myśliciela, praktyką zbędną i nie znajdującą uzasadnienia z punktu widzenia 

współczesnego człowieka. Według Vattimo, o czym pisze A. Zawadzki, „(...) 

kategorie metafizyczne, takie jak (...) całość308 (...) były środkami zaradczymi

306 Tamże, s. 6 0 - 6 2
307 Tamże, s. 62
308 Mówiąc o „mocnych" kategoriach metafizycznych, Gianni Vattimo ma na uwadze również kategorie dobra, 
moralności, prawdy, sensu, jedności i inne.



przeciw poczuciu chaotyczności i przypadkowości egzystencji oraz przekonaniu

o daremności ludzkich wysiłków. Środki te jednak nie są już dłużej 

współczesnym Europejczykom potrzebne, ich życie bowiem w znacznie 

mniejszym stopniu naznaczone jest niepewnością czy lękiem, cechującymi 

egzystencję ludzką w społecznościach tradycyjnych, przednowoczesnych."309 

Eksponowanie tego faktu przez Vattimo pokazuje, że myśl słaba, to filozoficzno- 

artystyczny nurt, który rekapitulując krytyczne argumenty formułowane po 

adresem tradycyjnej metafizyki, w punkcie wyjścia odrzuca wszelkie 

totalizujące myślenie: to kierunek, w którym, najkrócej mówiąc, bardzo 

wyraźnie dało o sobie znać współczesne załamanie wiary w możliwość objęcia 

poznaniem całości świata i całości spraw ludzkiej egzystencji.

Obecna w powyższych przykładach rezerwa współczesnej filozofii do 

ogarniających całość systemów i doktryn sprzężona jest, jak można by 

sugerować, z procesem „osłabiania" zasadniczych kompetencji rozumu. 

Tradycyjne założenie, jakoby rozumność była zdolnością poznawania całości, 

skłania, by fakt odejścia filozofii od wszelkich form totalizującego myślenia 

tłumaczyć w pierwszej kolejności zwątpieniem w rozum. Jest na to sporo 

dowodów w postaci opinii wypowiadanych przez filozofów od kilku co najmniej 

dziesięcioleci. Nieodległy przykład stanowi jedna z opinii Kena Wilbera na temat 

postmodernizmu, w której postmodernizm autor ten charakteryzuje jako nurt 

odrzucający zarazem racjonalność i wielkie obrazy. Obserwacja ta może 

dowodzić tego, że odrzucenie racjonalizmu faktycznie szło na gruncie 

europejskiej myśli w parze z odrzuceniem całościowych czy, jak powiada 

Wilber, „wielkich" obrazów.310

309 A. Zawadzki: Koniec nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka [w:] G. Vattimo: Koniec nowoczesności. 
Tłum. M. Surma-Gawłowska. Kraków 2006, s. XII -  XIII
310 K. Wilber: Małżeństwo rozumu z duszą: integracja nauki i religii. Tłum. H. Smagacz. Warszawa 2008, s. 126
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„(...) Co to jest całość, tego rozum nie wie i wiedzieć nie może"311, pisał 

Leszek Kołakowski. Teodor Adorno kwestionował słuszność pretensji rozumu 

do obejmowania całości rzeczywistości: dowodził, że każda dotychczasowa 

próba ustanowienia przez rozum jednej jedynej, uniwersalnej zasady poznania 

okazywała się w rezultacie daremna. Zasady, które rozum usiłował narzucać i 

forsować jako uniwersalne, zawsze kryły za sobą zaledwie partykularny punkt 

widzenia. To zaś zrodziło u Adorna obawę, iż racjonalność, pragnąca za wszelką 

cenę osiągnąć całość rzeczywistości, koniec końców dopuszcza się swoistych 

„mistyfikacji".312

Podobne w gruncie rzeczy stanowisko zajmuje Wolfgang Welsch. Według 

niego, idea rozumu jako władzy nadrzędnej (ogarniającej całość) -  teraz, w 

czasach postępującej specjalizacji oraz pluralizacji w sferze racjonalności - 

wyczerpuje się i wymaga zmian. Zmiany te muszą przynieść rozumowi 

ograniczenia.313 Przede wszystkim, jak twierdzi Welsch, postmodernistyczny 

rozum „(...) nie może zakładać, iż dysponuje całością (...).(...) Zasadniczo różni 

się on od wszelkich pryncypialistycznych, hierarchicznych i formalnych 

koncepcji rozumu, z których wszystkie próbują pojmować bądź 

strukturalizować całość (...). Rozum ten nigdy nie dochodzi do 

podsumowujących, całościowych syntez (...). Nie przezwycięża (...) pluralizmu
/ 314 315

311 L. Kołakowski: O rozumie i innych sprawach [w:] Czy pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania. Kraków 2009, s. 
207
312 A. Wawrzynowicz: Hegel /..., s. 125-126
313 W. Welsch: Nasza postmodernistyczna moderna. Tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1998, s. 
405 -  407
314 Tamże, s. 406-407
315 Zdaniem autora Naszej postmodernistycznej moderny, ograniczenia tego rodzaju są zarazem aktualne i 
niezbędne w warunkach ponowoczesnej kultury, to znaczy, w sytuacji, gdy wielość różnorodnych form 
racjonalności wydaje się być nieprzezwyciężalna, a koncepcja jednolitego rozumu niewystarczająca. Tamże, s. 
407



Fakt, że współczesna filozofia odbiera rozumowi niegdysiejszą zdolność 

obejmowania całości, daje o sobie znać we wnioskach, jakie Krzysztof Michalski 

wyprowadza z myśli Fryderyka Nietzschego. Tytułem komentarza do nauk 

Zaratustry, podnosi on kwestię roli przypadku względem racjonalnego 

poznania. Zauważa, że z perspektywy rozumu przypadek stanowi o istnieniu 

czegoś, czego nie sposób (wbrew jego woli) pomyśleć jako część jakiejkolwiek 

całości, a tym samym czegoś, co okazuje się dla niego (dla rozumu) 

nieuchwytne.316 Stąd obecność przypadku w naszym życiu skłania, by 

zaakceptować następującą myśl: „(...) racjonalność (...) nie jest 

wszechobejmująca; zawsze -  z zasady -  coś pozostaje poza nią. Nie istnieje 

całość obejmująca wszystko, całość bez reszty: świat nie jest taką całością. Czy 

jeszcze inaczej: świat jest nieuleczalnie różnorodny, istnieją w nim różnice, 

których nie da się wyeliminować, różnice bez wspólnego mianownika, bez 

wspólnego punktu odniesienia. Różnice, które wymykają się rozumowi (...)".317

„Rozerwanie całości", by użyć sformułowania Emmanuela Levinasa318, nie 

dotyczy obecnie wyłącznie obrazu świata poznawanego rozumem, lecz także, 

jak się zdaje, samego rozumu. Andrzej Maciej Kaniowski zauważa, że 

równolegle z utratą ideowych surogatów całościowej wizji świata znikają 

również podstawy całościowej wizji rozumu.319 Rozum w XX wieku dla wielu 

przestał być całością: został, jak ująłby to Bertrand Saint-Sernin, „rozłupany".320

Fragmentaryzacja współczesnego obrazu racjonalności, to zjawisko widoczne 

już na poziomie języka, gdzie, jak ocenia Alina Motycka, mamy obecnie do 

czynienia z semantycznym rozbiciem pojęcia „rozumu". Oznacza to, że nie ma

316 K. Michalski: Płomień wieczności: eseje o myślach Fryderyka Nietzschego. Kraków 2007, s. 78
317 _Tamże
318 E. Levinas: Całość /'..., s. 21
319 A. M. Kaniowski: Filozofia rozumu jako teoria... [w:] Red. H. Kozakiewiczowa, E. Mokrzycki, M. J. Siemek: 
Racjonalność, nauka..., s. 283
320 Bertrand Saint-Sernin ma tu na myśli radykalne oddzielenie teoretycznego i praktycznego wymiaru rozumu. 
B. Saint-Sernin: Rozum w..., s. 220



już jednego i zasadniczego znaczenia terminu „racjonalność". Zdaniem A. 

Motyckiej, uległo ono w naszych czasach faktycznej multiplikacji i rozpadowi. 

W przestrzeni współczesnego dyskursu zaistniało równocześnie wiele odległych 

od siebie znaczeń racjonalności o wyłącznie lokalnym zasięgu obowiązywania. 

Rozum -  w wymiarze semantycznym -  przestał być całością: stał się 

wieloznaczny.321

Wielu współczesnych filozofów twierdzi, że racjonalność „(...) nie jedno ma 

imię"322 i że z tego powodu „już samo jej zdefiniowanie rodzi niemałe 

problemy"323. Wielu z nich stało się zwolennikami idei rozumu „niejednolitego", 

„mnogiego", „rozproszonego".324 Wolfgang Welsch uważa, że zaproponowana 

przez niego koncepcja rozumu transwersalnego „uzasadnia pluralizm jako 

formę rozumu".325 Jak można by sugerować, w ten sposób filozofia współczesna 

podważa tradycyjne wyobrażenie rozumu jako całości. W warunkach 

odpowiadających teorii rozumu transwersalnego, wyobrażenie takie staje się 

trudne do utrzymania. Jak zauważa Herbert Schnadelbach, „(...) nie może 

istnieć żadna zamknięta systematyka tego co racjonalne, możemy bowiem mieć 

wgląd tylko w to, co zrekonstruowaliśmy, a to nigdy nie jest całością 

rozumu".326

321 A. Motycka: Ideał racjonalności. Wrocław 1986, s. 45
322 S. Wszołka, R. Janusz: Od redaktorów [w:] Red. S. Wszołka, R. Janusz: Wyzwania racjonalności. Kraków 2006, 
s. 9
323 _Tamże
324 B. Baran: Postmodernizm, s. 183
325 W. Welsch: Nasza postmodernistyczna..., s. 407
326 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:] Próba rehabilitacji animal..., s. 52



Rozdział trzeci

Kryzys tradycyjnego racjonalizmu a współczesny 

problem medium rozumu

lll.l 

REKONSTRUKCYJNA TEORIA RACJONALNOŚCI 

I PROBLEM MEDIUM ROZUMU

Odrzucenie czy też postawienie w wątpliwość tradycyjnego wyobrażenia 

rozumu, to fakt, który przekonuje obecnie wielu myślicieli do wizji kryzysu idei 

racjonalności w ogóle. Współczesne teorie racjonalności -  unikające 

charakteryzowania swego przedmiotu za pomocą pojęć takich jak siła, 

suwerenność, całość i czystość -  dają do zrozumienia, że rozum, to idea, której 

znaczenie po Kancie i Heglu wyraźnie zmalało, wywołując wśród zachodnich 

intelektualistów wrażenie głębokiego kryzysu ratio. Poprzedni rozdział stanowił 

próbę wskazania kilku ważnych symptomów owego kryzysu. Do symptomów 

kryzysu ratio zaliczono w nim między innymi zjawisko negacji immanentnych sił 

rozumu oraz fakt jego instrumentalizacji, fragmentaryzacji i uwikłania w 

empirię. Na obecnym etapie rozważań pytanie o symptomy kryzysu 

racjonalności zastąpione zostanie pytaniem o jego przyczyny. Odpowiedź na nie 

będzie próbą zdystansowania się wobec koncepcji, upatrujących źródło kryzysu



rozumu w samym rozumie. W tym celu, zamiast autodestrukcyjnej, 

irracjonalnej natury rozumu, wyeksponowany zostanie problem zmiany 

warunków jego konceptualizacji. Poszukiwanie przyczyn kryzysu rozumu na tej 

płaszczyźnie umożliwi powiązanie omawianego zjawiska z metodologiczną 

problematyką ograniczeń w badaniu sfery racjonalności. Jak zostanie to niżej 

wykazane, wspomniane ograniczenia wystąpią tu jako immanentna trudność 

jednej z najszerzej współcześnie stosowanych metod badań nad rozumem.

Podejmując temat racjonalności, należy w punkcie wyjścia zmierzyć się z 

pytaniem o właściwą metodę jej badania. Badacze rozumu stają przed 

koniecznością odpowiedzenia sobie na pytanie, którą spośród znanych dróg 

badania obrać, by mieć pewność, że niezawodnie prowadzi ona w stronę tego, 

co racjonalne. Pytanie takie stawia na przykład Herbert Schnadelbach: pyta on, 

„(...) czy możemy upewnić się co do naszej racjonalności wprost, czy tylko drogą 

okrężną poprzez badanie innej dziedziny, która jednak na nią wskazuje" 327. Jak 

zaznacza Schnadelbach, „prowadzi to do alternatywy: intuicja lub 

rekonstrukcja" 328. Są to metody, które bez wątpienia dzieli widoczna 

fundamentalna różnica: „Metody intuicyjne polegają na próbie, by do tego, co 

poszukiwane, docierać wprost i je ogarniać, podczas gdy rekonstruowanie 

postępuje drogą pośrednią."329

Uwarunkowania współczesnej filozofii wydają się bardziej sprzyjać 

rekonstrukcyjnemu podejściu do rozumu. Sam Schnadelbach opowiada się za 

metodą rekonstrukcyjną. Powołuje się w tej sprawie na autorytet filozofa z 

Królewca i przypomina, że „już Kant wiedział, że tylko ta pośrednia droga 

dokądś prowadzi; intuicyjną drogę oglądu intelektualnego jako bezpośredniej 

samoobserwacji czynnego intelektu, którą usiłowali przetrzeć Fichte i Schelling,

327 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:} Próba rac habilitacji animal..., s. 44
328 _Tamże
329 _Tamże



on odrzuciłby jako dogmatyczną i jako wytwór fantazji" 33°. Pogląd ten wiązać 

należy z przekonaniem królewieckiego myśliciela, że „(...) poznanie każdego, a 

przynajmniej ludzkiego intelektu, jest poznaniem przez pojęcia, jest nie 

intuitywne, lecz dyskursywne" 331. Poznanie takie z natury rzeczy skazane jest 

na pośredniość, albowiem, jak czytamy w Krytyce czystego rozumu, „(...) pojęcie 

nie odnosi się nigdy bezpośrednio do przedmiotu, lecz tylko do (...) 

przedstawienia tego przedmiotu" 332.

Fakt ten przesądza o tym, że nasza wiedza o własnej rozumności może być -  

w mniemaniu Kanta -  tylko i wyłącznie wiedzą pośrednią. Kantowski rozum 

„(...) przestaje być tym, co bezpośrednie, proste i oczywiste, a staje się czymś 

niejawnym, ukrytym, złożonym, nie całkowicie ewidentnym i niesamowitym" 

333. Nieunikniona dyskursywność poznania sprawia, że Kant posługuje się 

pojęciem ratio „(...) jako tego, co jest dopiero <do wydobycia>, i co samo z 

siebie nie ujawnia się" 334. Jak się zdaje, jest to powód, dla którego filozofia 

rozumu podążać powinna, według Kanta, „okrężną" drogą rekonstrukcji. 

Bezpośrednia nieuchwytność ratio pokazuje, dlaczego „zdaniem Kanta 

potrzebna jest <nić przewodnia>, aby odnaleźć się w labiryncie naszej 

świadomości i móc przedstawiać rozumność rozumu (...)" 335.

Do wyboru pośredniej, rekonstrukcyjnej drogi badania rozumu skłania dziś 

zapewne myślicieli nie tylko autorytet Immanuela Kanta, lecz nadto także liczne 

przykłady krytyki, z jaką przeciw tak zwanej filozofii świadomości zwrócili się 

przedstawiciele wielu najbardziej wpływowych współczesnych kierunków 

myślenia: nietzscheanizmu, marksizmu, psychoanalizy, anglosaskiej filozofii

I. Kant: Krytyka czystego..., s. 109
332 Tamże, s. 109 -1 1 0
333 J. Rolewski: Rozum, nauka..., s. 145
334 Tamże
335 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:] Próba rehabilitacji animal..., s. 44
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analitycznej, strukturalizmu czy wreszcie postmodernizmu. Rzeczona krytyka 

objęła przede wszystkim wypracowaną w ramach filozofii świadomości 

koncepcję podmiotu jako tego, co już w akcie refleksji dane jest nam w sposób 

całkowicie bezpośredni.336 Jak zauważa Małgorzata Kowalska, „pod naporem 

wielonurtowej krytyki w myśli współczesnej niemal całkowicie i bodaj 

bezpowrotnie upadła wiara w cogito, które w akcie prostej refleksji adekwatnie 

ujmuje siebie, to znaczy jest dla samego siebie doskonale przezroczyste (...). 

Przekonanie o (...) przejrzystości <substancji myślącej> wydaje się dziś" -  pisze 

M. Kowalska -  „całkowicie anachroniczne".337

W świetle niektórych interpretacji, kryzys wiary w „przezroczystość" i 

„przejrzystość" cogito nie ominął zupełnie nawet fenomenologii Edmunda 

Husserla -  występującej, jak wiadomo, z pozycji kartezjańskiej w duchu filozofii 

świadomości. Jak twierdzi Marek Maciejczak, „późny" Husserl przekonał się, że 

nie wszystkie wyniki badań nad świadomością cechować może ten sam, 

najwyższy stopień jasności, a co za tym idzie, że poznanie świadomości za 

pomocą opartej na intuicji metody fenomenologicznej ma swoje granice.338 Na 

istnienie owych granic wskazuje, zdaniem M. Maciejczaka, fakt, że tak 

naprawdę „Husserlowska koncepcja świadomości jest modelem, a więc 

systemem pojęciowym, który odwzorowuje przedmiot badany, a nie opisem 

danych spostrzeżenia wewnętrznego. Husserl <wnioskował regresywnie> na 

podstawie tego, co częściowo dostępne i w ten sposób konstruował model 

czasowości świadomego przeżywania, a nie jedynie opisywał tę czasowość (...). 

Jesteśmy świadomi naszych kompetencji, różnych sposobów działania, lecz 

dane wewnętrznego spostrzeżenia [akty i treść] nie mają charakteru

336 M. Kowalska: Wstęp. Dialektyka bycia sobą [w:] P. Ricoeur: Osobie samym jako innym. Tłum. B. Chełstowski. 
Warszawa 2005, s. VII
337 Tamże
338 M. Maciejczak: Granice tego, co świadome w fenomenologii Husserla [w:] Red. A. Motycka i W. Wrzosek: 
Nieświadomość jako kategoria filozoficzna. Warszawa 200, s. 72 -  73
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oczywistego, co ostatecznie Husserl przyznał" 339. Fakt ten, co warto podkreślić, 

interpretowany bywa jako moment, w którym „naocznościowo-opisowa" 

metoda fenomenologii transcendentalnej napotyka na nieprzezwyciężalną dla 

siebie barierę, bez pokonania której ostateczna odpowiedź na pytanie o genezę 

rozumu staje się niemożliwa.340

Te współcześnie odkrywane granice badań nad świadomością wymusiły na 

filozofii istotną reorientację w jej zarówno teoretycznym, jak i 

metodologicznym podejściu do sfery podmiotu. Myśliciele, którzy tak jak Paul 

Ricoeur podjęli próbę ominięcia aporii klasycznej filozofii świadomości -  nie 

rezygnując przy tym wcale z idei podmiotu -  wyraźnie zdystansowali się wobec 

kartezjańskiej metody bezpośredniego wewnętrznego oglądu podmiotowości. 

W tej sytuacji dla wielu współczesnych badaczy rozwiązaniem stało się 

poszukiwanie innych, już tylko pośrednich dróg dostępu do tego, co 

podmiotowe. Paul Ricoeur przyjął, że podmiot „(...) jest sobie dany tylko nie 

wprost, tylko poprzez sposoby, w jakich przejawia się w świecie, w jakich 

istnieje <poza sobą> -  w mówieniu, w praktycznym działaniu, w relacjach z 

innymi. Odpowiedzi na pytanie <Kim jestem?>, a choćby <Co to znaczy, że 

jestem sobą?>, nie przynosi żaden intuicyjny wgląd w siebie, żadna refleksja 

bezpośrednia. Aby odpowiedzieć na to pytanie (...), skazani jesteśmy na metodę 

pośrednią: na analizę i interpretację tego, co i jak mówimy, tego, co, jak i 

dlaczego robimy. (...) Subiektywność ukazuje się tylko poprzez obiektywność -  a 

raczej poprzez rozmaite <obiektywizacje> [język, praktyki materialne i 

społeczne, normy moralne] (...)"341. Podmiot, „(...) aby do siebie dotrzeć (...), 

musi przejść (...) okrężną drogę [ich] analizy i interpretacji".342

339 Tamże, s. 74
340 -Tamże
341 M. Kowalska: Wstęp. Dialektyka bycia... {w:] P. Ricoeur: O sobie samym jako..., s. XI -  XII
342 Tamże, s. XI



Przed Ricoeurem, podobną, to jest, pośrednią drogę badania podmiotowości 

wybrał ostatecznie także Edmund Husserl. Wybór ten -  dokonany przez 

Husserla w późnej fazie rozwoju jego myśli -  oznaczał, jak się przyjmuje, 

oddalenie fenomenologii od kartezjańskiej drogi filozofowania i wyraźne 

zbliżenie jej do drogi kantowskiej.343 W okresie, w którym powstawało ostatnie 

ukończone dzieło Husserla: Kryzys nauk europejskich i fenomenologia 

transcendentalna, metodologicznym wzorem krytyki rozumu stała się dla 

Husserla metoda kantowskiej dedukcji. Za jej pomocą Kant docierał do sfery 

czystego rozumu (do apriorycznych warunków możliwości), wychodząc w 

pierwszej kolejności od tego, co już dane, to znaczy, od empirycznej 

faktyczności -  od zmysłowo ujmowanych przedmiotów doświadczenia. Jak 

zauważa Jarosław Rolewski, w Kryzysie Husserl przyznał słuszność Kantowi, 

który twierdził, że „(...) <aprioryczne warunki możliwości> przejawiają się tylko 

poprzez to, co dane (...)", a „jedynym możliwym sposobem dotarcia do nich jest 

ich <wyśledzenie> z tego, co dane -  z doświadczenia".344 Husserl zgadza się z 

Kantem, że aprioryczne podstawy naszego doświadczenia „(...) można jedynie 

<wytropić> po ich <rezultatach>, poprzez to, co one rzeczywiście umożliwiły".
345

Jak się wydaje, ze strony autora Kryzysu jest to próba zredefiniowania sensu 

własnej metody filozofowania w zgodzie z kantowskim założeniem, że „warunki

343 „W Medytacjach kartezjańskich gwiazdą przewodnią jest Kartezjusz. Husserla droga typu kartezjańskiego w 
filozofię transcendentalną nie ma żadnego związku z myślą Kanta, lecz stoi w radykalnej doń opozycji. Dlatego 
też w tym dziele tak mało mówi się o Kancie. Całkiem inaczej ma się sprawa z ostatnim dziełem Husserla, z 
Kryzysem, który powstał ze świadomości niepowodzenia Medytacji kartezjańskich i w którym dystansuje się on 
wyraźnie od Kartezjańskiej drogi ku filozofii transcendentalnej. Ten odwrót od Kartezjusza -  jednakże nie 
całkowity -  łączy się z wyraźnym nawiązaniem do Kanta. To nie przypadek, gdyż Kartezjusz i Kant tworzą dwa 
niezmienne, diametralnie sobie przeciwstawne bieguny wyznaczające przestrzeń, w której Husserl walczy ciągle 
o to, by w ogóle ująć jasno sens swej fenomenologicznej redukcji, a zatem i swej filozofii, tak, że oddalenie się 
od jednego bieguna oznacza konieczne przybliżenie się do drugiego". I. Kern: Husserl und Kant [cyt. za] J. 
Rolewski: Rozum, nauka..., s. 13
344 J. Rolewski: Rozum, nauka..., s. 15
345 Tamże



możliwości doświadczenia są widoczne tylko i wyłącznie poprzez swoje wyniki, 

poprzez <owoce> swej warunkującej działalności, a poznanie ich samych w 

sobie jest niemożliwe"346. Zdaniem Rolewskiego, wskazuje to na nowy w istocie 

nie-kartezjański punkt wyjścia fenomenologii transcendentalnej „późnego" 

Husserla: jest nim przekonanie, że aprioryczne fundamenty wszelkich naszych 

poznań „same w sobie pozostają (...) niewidoczne (...)" i „można je <zobaczyć> 

tylko pośrednio -  <na> konkretnych rzeczach, doświadczeniu, to znaczy za 

pośrednictwem tego, co one warunkują i czego uprawnienie stanowią; za 

pośrednictwem empirii, w której owe aprioryczne struktury <odciskają> swe 

<ślady>, po których jedynie można je wykryć i zidentyfikować (...)" 347. Jak 

można by sugerować na podstawie uwag Rolewskiego, Husserl, przyjmując owo 

przekonanie, zaproponował w Kryzysie określony model krytyki rozumu, 

uwzględniający ustalenia przemawiające za bezpośrednią nieprzejrzystością 

ratio i jednocześnie sankcjonujący jedynie pośrednią („okrężną") drogę badań 

nad tym, co rozumowe.

Przekonanie, jakoby drogi prowadzące do rozumu miały wyłącznie pośredni 

charakter i wiodły doń jedynie poprzez zewnętrzne inkarnacje tego, co 

rozumne, jest przekonaniem znajdującym poparcie wśród filozofów także na 

początku XXI wieku. Do grona jego zwolenników zaliczają się zarówno 

wspomniany już Herbert Schnadelbach, jak i Jurgen Habermas. Zdaniem 

Habermasa, pośrednia droga rekonstrukcji, to najbardziej właściwe, a zarazem 

jedyne dostępne nam obecnie narzędzie do budowy teorii racjonalności. 

Rekonstrukcyjno-pośredniego charakteru teorii racjonalności nie sposób dziś 

uniknąć, co w wypadku Habermasa -  tak jak wcześniej u Ricouera i Husserla -  

spowodowane jest poczuciem wyczerpania się niektórych podstawowych idei

346 Tamże
347 Tamże



filozofii świadomości. Rekonstrukcyjno-pośredni wymiar tak pojętej teorii 

polega na tym, że tego, co racjonalne (racjonalnych podstaw poznania, 

mówienia czy działania)348 poszukuje ona wychodząc od konkretnych 

fenomenów racjonalności: jej fragmentarycznych form „ucieleśnionych" w 

naszej codziennej praktyce komunikacyjnej. Pokazuje to, że do stworzenia 

uniwersalizującej teorii racjonalności (teorii rozumu komunikacyjnego) 

potrzebne jest Habermasowi oparcie w dziedzinie innej niż sama racjonalność, 

a jednocześnie takiej, która na ową racjonalność pośrednio wskazuje.349 Punkt 

oparcia rekonstrukcyjnego postępowania w badaniu rozumności, to zatem 

dziedzina zawierająca fenomeny, które -  według słów Schnadelbacha -  „ (...) w 

pierwszym przybliżeniu mamy prawo traktować jako aktualizacje dyspozycji 

człowieka do racjonalności; na ich podstawie" -  powiada Schnadelbach -  

„musimy rekonstruować to, co tworzy te dyspozycje, one bowiem są 

<warunkami możliwości> tego, co racjonalne".350 Jak można by sugerować, owe 

fenomeny, to schnadelbachowska „nić przewodnia" współczesnej filozofii, 

pozwalająca jej poruszać się w przestrzeni świadomości i -  jak ujął to sam 

Schnadelbach -  „przedstawiać rozumność rozumu". To od tego rodzaju 

pośrednich świadectw racjonalności zaczynać musi obecnie każda filozofia 

rozumu, o ile tylko -  zdaniem Schnadelbacha i Habermasa -  pragnie być ona 

metodologicznie wiarygodna i nie chce podlegać zarzutom, z jakimi 

współcześnie spotyka się koncepcja ratio oparta na kartezjańskiej metodzie 

intuicji.

Można by zaryzykować twierdzenie, że obserwowany współcześnie wzrost 

znaczenia podejścia rekonstrukcyjnego w filozofii rozumu -  skutkujący

348 W przypadku Habermasa chodzi o uważane w danym momencie historycznym za konieczne i powszechnie 
ważne przesłanki dążeń zorientowanych na intersubiektywne porozumiewanie się.
349 A. M. Kaniowski: Filozofia rozumu jako teoria... [w:] Red. H. Kozakiewiczowa, E. Mokrzycki, M. J. Siemek: 
Racjonalność, nauka..., s. 288-289
350 H. Schnadelbach: Filozofia jako... [w:] Próba rehabilitacji..., s. 45
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przeniesieniem uwagi badaczy z racjonalności samej w sobie na jej zewnętrzne, 

pośrednie przejawy -  stawia w centrum tejże filozofii pytanie o to, gdzie i 

poprzez co dany jest w naszym doświadczeniu rozum? Pytanie o to, która 

dziedzina, obszar czy dyscyplina uobecnia rozum w doświadczeniu: co i 

dlaczego w jego granicach mamy prawo uważać za manifestację rozumności, 

przypuszczalnie może być wyartykułowane w sposób bardziej ogólny jako 

pytanie o medium rozumu. Jak można by sugerować pojawia się ono implicite 

już u Kanta.

Problem medium rozumu wydaje się wyłaniać w kontekście przełomowego 

charakteru kantowskiej filozofii transcendentalnej351, przynoszącej z sobą 

zasadniczą zmianę lokalizacji dotychczasowego pola badawczego filozofii 

rozumu. Przede wszystkim, według myśliciela z Królewca, rozum nie wystarcza 

sam sobie jako medium samowiedzy; odniesienie rozumu wyłącznie do 

samego siebie nie jest dla rozumu gwarancją samopoznania.352 W świetle 

kluczowych momentów kantowskiego transcendentalizmu353, płaszczyzną

351 To, na czym polega przełomowy charakter kantowskiego projektu filozofii transcendentalnej, analizuje w 
swoim artykule Andrzej J. Noras. Przedstawia on czynniki, które przesądzają o przełomowości intencji Kanta w 
kontekście całej wcześniejszej tradycji filozoficznej. Czynniki, na które zwraca uwagę A. J. Noras, zadecydowały 
o tym, że o filozofii transcendentalnej mówić można jako o szczególnej i odrębnej nauce, a co więcej, także 
jako o zupełnie nowej -  przezwyciężającej dogmatyzm i sceptycyzm -  „trzeciej drodze" filozofowania. A. J. 
Noras: Przedmiot i metoda w filozofii... [w:] „Folia Philosophica". Tom 20, s. 201 -  204. Nad przełomowością 
kantowskiego transcendentalizmu koncentruje swą uwagę również Marek J. Siemek. Autor ten podkreśla fakt, 
że filozofia transcendentalna wytycza prawdziwą cezurę w dziejach myśli Zachodu. M. J. Siemek: 
Transcendentalizm jako stanowisko epistemologiczne [w:] Filozofia, dialektyka, rzeczywistość. Warszawa 1982, 
s. 58 -  76. Tę samą kwestię porusza Christoph Asmuth, zauważając, że „Kant był w pełni świadom tego, że jego 
filozofia krytyczna, zwłaszcza Krytyka czystego rozumu, oznaczała przełom w myśleniu filozoficznym jego epoki. 
Sformułowana przez Kanta analogia między przewrotem kopernikańskim a jego własną metafizyką naukową czy 
też krytyką metafizyki stanowi dokument samoświadomości królewieckiego filozofa w odniesieniu do 
przełomowości jego myśli". Ch. Asmuth: Przełom transcendentalny w... [w:] Red. M. Potępa, Z. Zwoliński: 200 
lat z filozofię..., s. 88
352 H. Schnadelbach: Próba rehabilitacji animal... [w:] Próba rehabilitacji animal..., s. 28 -  29
353 Andrzej M. Kaniowski wskazuje na trzy na takie momenty. Moment pierwszy, to potraktowanie przedmiotu 
poznania jako czegoś konstytuowanego w poznaniu. Moment drugi, to przeświadczenie, że samo tylko 
odniesienie do podmiotu nie wystarcza, by w pełni wyjaśnić, czym jest poznanie; aby mówić o poznaniu we 
właściwym tego słowa znaczeniu, należy przy tym uwzględnić intencjonalne odniesienie świadomości do sfery 
przedmiotowej. Moment trzeci, to upatrywanie celu filozofii w odkrywaniu apriorycznych warunków 
możliwości, to znaczy tego, co samo będąc nieuwarunkowane, warunkuje a priori realizację wszystkich naszych 
poznań i działań..



poszukiwań rozumu przestaje być zarówno obiektywnie istniejący byt (Platon, 

Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu), jak i indywidualna ludzka subiektywność 

(angielski empiryzm). U myśliciela z Królewca, jak podkreśla Andrzej M. 

Kaniowski, pole badawcze filozofii rozumu przeniesione zostaje w obszar leżący 

gdzieś pomiędzy jedną a drugą z wymienionych sfer.354 Według Kaniowskiego, 

filozofia transcendentalna Kanta, to „(...) pierwszy i radykalny krok ku temu, by 

rozumność wpisać w (...) wymiar tego, co się dzieje pomiędzy podmiotem a 

przedmiotem -  czy to jako relacja poznawcza, czy to jako działanie moralne, czy 

też jako czynność nadawania sensu" 355.

W kontekście założeń rekonstrukcyjnej teorii racjonalności Schnadelbacha, 

obszar wskazany przez Kaniowskiego jako właściwy „teren eksploracji" 

kantowskiej krytyki rozumu adekwatnie scharakteryzować można za pomocą 

słownikowych definicji pojęcia „medium". Zgodnie z łacińską etymologią tego 

słowa, „medium", to tyle co „środek", „centrum". Przymiotnik „medius", to z 

kolei tyle co „znajdujący się w środku".356 Funkcję tego, co „znajduje się w 

środku" -  funkcję „medium" -  trafnie ujmuje w swojej definicji Władysław 

Kopaliński. Jak podaje Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 

Kopalińskiego, „medium", to „ośrodek przewodzący".357 Wychodząc poza ściśle 

techniczny sens powyższej definicji, przyjąć można, że do istoty każdego typu 

medium należy przede wszystkim pełnienie przezeń funkcji swoistego „pasa 

transmisyjnego": bycie pośrednikiem i przekaźnikiem czegoś innego. W świetle 

uwag Kaniowskiego wydaje się, że rolę tego rodzaju medium na gruncie teorii 

Kanta odegrała zarówno poznawcza, jak i moralna aktywność człowieka. 

Lokalizując owe działania w przestrzeni pomiędzy tym, co obiektywne a

354 A. M. Kaniowski: Hans Michael Baumgartner i..., [w:] H. M. Baumgartner: Rozum..., s. 17-18
355 Tamże, s. 18
356 Red. E. Kubicka, M. Suwała: Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński. Toruń 2008, s. 100
357 W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 2000, s. 321
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subiektywne, Kant uczynił je w ramach swojej filozofii pośrednikami i 

przekaźnikami rozumności: nadał im, jak można by to ująć, status medium 

rozumu. Biorąc za podstawę tezy Kaniowskiego i Schnadelbacha, można 

zaryzykować twierdzenie, że medium rozumu, to -  poczynając od Kanta - coraz 

wyraźniej zaznaczający się problem filozofii: charakterystyczne zagadnienie 

każdej rekonstrukcyjnie zorientowanej teorii racjonalności.

WSPÓŁCZESNE OGRANICZENIA REKONSTRUKCYJNEJ 

TEORII RACJONALNOŚCI

A PRZEMIANY W KONCEPCJI TRADYCYJNYCH MEDIÓW 

ROZUMU

Odwołując się do analiz Herberta Schnadelbacha, zauważyć można, że 

pojęcie medium rozumu, to określenie, które w przypadku filozofii Kanta 

znajduje swe zastosowanie w odniesieniu do trzech dziedzin: logiki, nauki i 

moralności. Schnadelbach podkreśla, że „nić przewodnią" (punkt oparcia 

rekonstrukcji rozumu) stanowiła dla Kanta „(...) rzeczywistość teoretycznego i 

praktycznego rozumu w logice, nauce i moralności. W tych dziedzinach rozum 

jest zdaniem Kanta rzeczywisty i pozostaje tylko zapytać, jak to jest możliwe" 

358. Realna obecność rozumu w logice, nauce i moralności nie stanowi w 

koncepcji królewieckiego filozofa ani bezwzględnej miary, ani też ostatecznego 

kryterium rozumności w ogóle. Rolą wymienionych dziedzin jako mediów tego, 

co rozumowe nie było uosabianie najgłębszej istoty rozumu, lecz otwieranie w

358 H. Schnadelbach: Filozofia jako... [w:] Próba rehabilitacji..., s. 44
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jego kierunku drogi dostępu -  drogi, którą następnie podążać będzie właściwa 

krytyka ratio.

Status logiki, nauki i moralności w czasach Kanta sprawiał, że oparta na tych 

dziedzinach filozoficzna rekonstrukcja rozumu stawała się teorią czystych 

struktur racjonalności wziętych jako całość (jako system).359 Jak się podkreśla, 

teoria rozumu Kanta, to koncepcja o charakterze aprioryczno-formalnym i 

jednocześnie całościowym.360To, co przedstawił Kant w ramach swej krytycznej 

filozofii rozumu, było kompletnym opisem apriorycznych i formalnych 

warunków możliwości, „tworzących" czysty rozum: myśliciel z Królewca 

zaprezentował pełne zestawienie reguł intelektu, schematów 

transcendentalnych oraz naczelnych zasad rozumu.361 Kantowska krytyka 

odsłaniała „(....) kanon intelektu i rozumu (...) jedynie co do formalnych 

aspektów jego używania (...)".362

W kontekście uwag Schnadelbacha można by zaryzykować twierdzenie, że 

tak zrekonstruowany model rozumu odzwierciedla w sobie zasadnicze cechy 

dziedzin, które Kant obrał w punkcie wyjścia za właściwe pole badawcze krytyki 

rozumu. Uwagi Schnadelbacha wydają się zawierać sugestię, że każda 

rekonstrukcyjna teoria rozumu -  w tym także teoria kantowska -  opisuje swój 

przedmiot przez pryzmat określonego medium, za pośrednictwem którego 

przedmiot ten (rozum) został jej dany. Dla Kanta medium takim była logika, 

nauka i moralność, zdefiniowane zgodnie z ich ówczesnym rozumieniem. Jak 

można by sugerować, dziedziny te były realnym umocowaniem koncepcji 

czystego rozumu; rozum, odczytywany poprzez logikę, naukę i moralność w 

ujęciu z czasów Kanta, stanowił rzeczywistość tego, co nie-empiryczne i

359 Tamże, s. 44-45
360 H. Schnadelbach: Uwagi o racjonalności i języku [w:] Rozum i..., s. 100
361 Tamże, s. 99
362 H. Schnadelbach: O dialektyce rozumu... [w:] Rozum i..., s. 62
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formalne -  skończoną sumę apriorycznych elementów tworzących zamknięty 

system. Zależność rekonstrukcyjnej teorii rozumu od zastosowanego w niej 

medium rozumności wykazać można na przykładzie roli logiki formalnej w 

koncepcji Kanta. Jak wskazuje na to Herbert Schnadelbach, logika jako „nić 

przewodnia" kantowskiej krytyki rozumu w znacznym stopniu decydowała o 

charakterze jej wyników: przede wszystkim stymulowała powstanie teorii 

abstrahującej od elementu treściowego i uwypuklającej aspekt formalny. Pod 

tym względem wizja czystego rozumu Kanta wydaje się przeniesieniem na 

rozum charakterystycznych cech jego medium: w tym wypadku, logiki 

formalnej.363

W tym kontekście współczesny kryzys idei czystego rozumu to zjawisko, 

którego jedną z przyczyn mogła być zmiana w strukturze tradycyjnych mediów 

rozumności. Zmiana ta -  czego będzie się tutaj dowodzić -  polegała 

hipotetycznie na zakwestionowaniu przez filozofię współczesną kantowskiej 

koncepcji logiki, nauki i moralności wraz z zawartą w nich wizją rozumności. 

Obecny w filozofii współczesnej problem niedostępności czystej sfery ratio, 

wydaje się potwierdzać przypuszczenie, że kryzys metafizycznej i 

transcendentalnej koncepcji rozumu, to w znacznej mierze wynik przemian w 

postrzeganiu dziedzin tradycyjnie mediatyzujących między filozofią a rozumem.

Jak podkreśla B. Baran, współczesna filozofia utraciła zainteresowanie 

racjonalnością samą w sobie -  przestała się nią zajmować jako autonomicznym 

przedmiotem refleksji. Z uwag Barana wynika, że rzeczywistość tego co 

racjonalne stała się trudno uchwytna i zamknięta w wielu obszarach. W świetle 

tego o czym mówi Baran, rozum przestał być dostępny współczesnej myśli w 

wymiarze znanym filozofii jeszcze dwa stulecia temu. Tym, co zdaniem 

przywołanego wyżej autora, sygnalizuje widocznie opisaną sytuację, jest

Tamże



niezwykła aktywność filozofii w penetrowaniu obszarów uważanych za 

radykalnie różne od samego rozumu. Współczesne intensywne zainteresowanie 

wszystkim tym, co od rozumu „Inne" może być symptomem pojawienia się 

„zewnętrznej blokady" dostępu do „wnętrza" ratio. Byt w jego światowo- 

dziejowo-językowym wymiarze, sfera nauki i techniki, sfera życia i praktyki 

życiowej, świat człowieka jako istoty produkującej -  wszystko to dziedziny, 

które współczesne teorie filozoficzne poddają obecnie szerokiemu badaniu, 

zatrzymując jednak swą uwagę głównie na nich samych i nie docierając poprzez 

nie do czystej rzeczywistości tego, co rozumowe. Wypowiedzi B. Barana, choć 

autor ten nie twierdzi tego wprost, zdają się sygnalizować, że żadna spośród 

dziedzin ku którym zwraca się dziś filozofia nie jest tą, za pośrednictwem której 

mogłaby ona rozpoznać pełną architektonikę czystego rozumu; żadna, co 

przypuszczalnie sugeruje nam tekst Barana, nie spełnia funkcji analogicznej do 

tej jaką logika, nauka i moralność spełniały niegdyś w myśli Kanta -  żadna nie 

jest pełnowartościowym, niezawodnym medium rozumu.364

Współczesna dysfunkcjonalność tradycyjnych mediów rozumu to 

przypuszczalnie zjawisko generujące aktualne ograniczenia rekonstrukcyjnej 

teorii racjonalności. Wspomniane ograniczenia, co wykazać można na 

przykładzie teorii H. Schnadelbacha i J. Habermasa, dotyczą głównie problemu 

dostępu do rzeczywistości tego, co racjonalne. Z tez Schnadelbacha wynika, że 

podstawowe źródło trudności we współczesnych badaniach nad rozumem to 

niedające się zneutralizować rozróżnienie na „Że" i „Co" bycia rozumnym.365 

Zdaniem tego autora, na gruncie możliwej w obecnych warunkach teorii 

racjonalności „(...) fakt lub roszczenie, że jesteśmy rozumni, nie pokrywa się z

364 B. Baran: Postmodernizm, s. 89 -  90
365 H. Schnadelbach: O dialektyce...[w:] Rozum i..., s. 61
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tym, co przez owo Że wykłada się w danych okolicznościach"366. Jak podkreśla 

Schnadelbach, „(...) różnica między tym, co zawsze bierzemy pod uwagę jako 

naszą racjonalność i tym, co jako naszą racjonalność możemy wyeksplikować, 

nigdy nie może być uznana za w sposób zasadniczy przezwyciężoną (,..)"367. W 

konsekwencji współczesna teoria racjonalności nie jest wstanie ogarnąć całości 

rozumu.368 Co więcej, nie jest także zdolna uprawomocnić jakichkolwiek 

apodyktycznych twierdzeń na temat własnego przedmiotu; transcendentalny 

predykat „konieczny" nie ma w niej zastosowania. Z powodu 

nieprzezwyciężalnej współcześnie różnicy między „Że" i „Co" bycia rozumnym, 

teoria racjonalności w ujęciu Schnadelbacha nie może prowadzić do pełnej 

rekonstrukcji rozumu i zmuszona jest prezentować swoje generalne konkluzje 

wyłącznie w postaci hipotez.369

Podobne w charakterze ograniczenia nakłada na teorię racjonalności 

(formalną pragmatykę) Jurgen Habermas. Autor Teorii działania 

komunikacyjnego uważa, że formy, w jakich „ucieleśnia się" racjonalność na 

płaszczyźnie naszej językowej komunikacji, nie odsłaniają nigdy całości tego, co 

ujawniają: rozumu komunikacyjnego. Formy te są zawsze tylko 

fragmentarycznymi reprezentacjami tego, co jako rozum kryje się u podstaw 

komunikacji międzyludzkiej. Po zerwaniu z paradygmatem filozofii świadomości 

i przeniesieniu całej uwagi na międzyludzką działalność komunikacyjną 

Habermas uznał, że nie sposób wskazać innych podstaw teorii racjonalności 

aniżeli wspomniane fragmentaryczne świadectwa obecności rozumu 

komunikacyjnego. Habermas będzie twierdził, że nie podobna wymagać, aby

367 H. Schnadelbach: Uwagi o racjonalności..., s. 98
368 H. Schnadelbach: Filozofia jako teoria... [w:] Próba rehabilitacji..., s. 52
369 H. Schnadelbach: Uwagi o..., s. 98



teoria taka była ważna o priori 370 i że należy z góry pogodzić się z jej czysto 

hipotetycznym charakterem.371

Inne ograniczenie, jakiemu podlegają zarówno teoria Habermasa, jak i 

Schnadelbacha, to niemożność abstrahowania w badaniu racjonalności od 

perspektywy empirycznej. W założeniu obu myślicieli, celem ich teorii nie jest 

żaden całościowy system czystych struktur rozumu. Teoria racjonalności 

Habermasa mówi jedynie o racjonalnych strukturach „świata życia" 

konkretnych uczestników działań komunikacyjnych.372 Teoria projektowana 

przez Schnadelbacha także nie jest teorią immanentnych struktur czystego 

ratio. Jako koncepcja uwzględniająca historyczno-językowy zwrot w filozofii 

współczesnej, teoria ta odrzuca możliwość całkowitego abstrahowania od 

związków rozumu z empirią.373 Z uwagi na owo ograniczenie obie koncepcje 

wydają się wpisywać w omówiony wcześniej proces marginalizacji idei czystego 

rozumu.

Z prac Herberta Schnadelbacha wynika, że współczesne ograniczenia teorii 

racjonalności, to efekt przemian w sferze dziedzin tradycyjnie uważanych za 

media tego, co rozumne. W tekście Filozofia jako teoria racjonalności 

Schnadelbach daje do zrozumienia, że od przyjętego medium eksplikacji 

rozumu w znacznym stopniu zależy to, co ostatecznie zrekonstruowane 

zostanie jako rozum. Według Schnadelbacha, na gruncie współczesnej teorii 

racjonalności „eksplikacja musi zawsze nawiązywać do z góry danego 

eksplikandum i w świetle medium eksplikacji (...) wyszukiwać to, co pozwala

370 Fakt, że wyniki przeprowadzanej metodą transcendentalną rekonstrukcji rozumu uchodzą za ostatecznie 
uzasadnione z racji ich apriorycznego charakteru, stanowi, zdaniem Habermasa, swoiste złudzenie 
transcendentalizmu.
371 A. M. Kaniowski: Filozofia rozumu... [w:] Red. H. Kozakiewiczowa, E. Mokrzycki, M. J. Siemek: Racjonalność, 
nauka..., s. 288-299
372 R. Misiak: Spór o..., s.20-21
373 H. Schnadelbach: Filozofia jako... [w:] Próba rehabilitacji..., s. 51 -  52



zrozumieć, dlaczego eksplikondum jest takie, jakie jest" 374. Jak można by 

sugerować, dopóki w badaniach nad racjonalnością podążać będzie się 

pośrednią drogą rekonstrukcji, dopóty pomiędzy akceptowaną w danym 

momencie koncepcją rozumu a tym, co równolegle uznaje się za medium 

rozumności, istnieć będzie ścisły i nierozerwalny związek zależności.

Jak zauważa Schnadelbach, po Wittgensteinie jednym z najważniejszych 

mediów eksplikacji rozumu stał się język. Można by zaryzykować twierdzenie, 

że jako medium rozumu język zajął w jakimś sensie miejsce logiki, nauki i 

moralności. W ujęciu Schnadelbacha pociągnęło to za sobą szereg konsekwencji 

w postaci metodologicznych ograniczeń teorii racjonalności. Z uwagi na 

historycznie relatywną i empirycznie zmienną naturę języka przyjęto do 

wiadomości, że wszelkie nasze rekonstrukcje racjonalności, to ostatecznie 

wiedza nieuchronnie podlegająca uwarunkowaniom wiedzy empirycznej: 

wiedzy falsyfikowalnej, hipotetycznej i otwartej.375 Na podstawie uwag 

Schnadelbacha można przyjąć, że wybór języka jako nowego medium 

eksplikacji rozumu był efektem szerszego procesu zmian, w wyniku których 

dotychczasowy pogląd filozofii na racjonalność uległ radykalnemu 

przewartościowaniu. Jak można by sądzić, współczesny proces marginalizacji 

rozumu jako zamkniętej całości czystych struktur i zastępowania go 

wyobrażeniem racjonalności „pokawałkowanej" i zakorzenionej w empirii, to 

efekt spojrzenia na sferę ratio przez pryzmat innych dziedzin aniżeli logika, 

nauka i moralność rozumianych po Kantowsku.

374 Tamże, s. 50 -  51
375 Empirycznie uwarunkowana wiedza ma, jak podkreśla Schnadelbach, charakter otwarty. Teoria 
racjonalności, generująca ten rodzaj wiedzy, nigdy nie obejmuje swego przedmiotu w całości i nieprzerwanie 
staje przed koniecznością uwzględniania nowych faktów. Ten stan rzeczy powoduje, że teoria racjonalności nie 
może być teorią zamkniętą,; „otwartość", to jedna z jej cech podstawowych, wskazujących na ścisły związek z 
tym, co empiryczne.



Idąc tropem uwag Herberta Schnadelbacha, można próbować wykazać, że 

zmiany, jakie zaobserwowano w pojęciu rozumu po Kancie i Heglu (włączenie 

rozumu w rzeczywistość empiryczną oraz fragmentaryzacja wiedzy na jego 

temat), to potencjalnie skutek wcześniejszego ograniczenia roli logiki, nauki i 

moralności jako mediów tego, co rozumne. Analiza współczesnych 

filozoficznych koncepcji logiki, nauki i moralności może rodzić przypuszczenie, 

że kierunek, w jakim przez ostatnie dwa wieki rozwijała się każda z trzech 

wymienionych dziedzin, podważa założenie, jakoby odtwarzany za ich 

pośrednictwem obraz rozumu zgadzał się z tym utrwalonym w ramach 

tradycyjnie zorientowanej filozofii. W dalszej części pracy omówione zostaną 

przykłady zmian w filozoficznym pojęciu logiki, nauki i moralności, w wyniku 

których implikowany przez te dziedziny obraz racjonalności traci 

przypuszczalnie istotne cechy tradycyjnej wizji rozumu: przestaje być obrazem 

rozumu jako całości i zamkniętego systemu, złożonego wyłącznie z czystych 

elementów.376 W tym kontekście dalszy wywód będzie przede wszystkim próbą 

potwierdzenia zjawiska współczesnej „erozji" logiki, nauki i moralności jako 

niezawodnych mediów tradycyjnie pojętego rozumu.

Zjawisko to łączone będzie niżej z pojawieniem się teorii logiki, nauki i 

moralności, odbiegających od koncepcji Kanta. Przykłady nowszych poglądów 

w tym zakresie (G. Frege, T. Kuhn, F. Nietzsche) rozpatrywane będą pod kątem 

ich potencjalnego wpływu na zmianę charakteru obecność ratio w każdej 

spośród trzech wskazanych dziedzin. Logika matematyczna Fregego, 

anarchistyczna teoria nauki Feyerabenda, naturalizm i akognitywizm moralny 

Nietzschego oraz liczne inne przypadki współczesnych odstępstw od 

obowiązujących w czasach Kanta koncepcji logiki, nauki i moralności 

przedstawione zostaną jako źródło aktualnych barier dla tradycyjnie uprawianej

376 Tamże, s. 44 -  45, 50 -  52



filozofii rozumu. Konkludując, uzasadniać będzie się tezę, że rozum badany 

przez pryzmat współcześnie pojętej logiki, nauki i moralności, nabierać może 

dla filozofii cech zasadniczo niezgodnych z jego tradycyjnym wyobrażeniem: 

może odsłaniać się jako rozum zanurzony w otaczającą go empirię, rozum z 

trudem poddający się eksplikacji w ramach całościowo zorientowanej teorii.

Ill.lll 

LOGIKA 

JAKO MEDIUM 

ROZUMU

Historia filozofii pokazuje, że dla rozumu logika była i często nadal jest 

najbardziej reprezentatywnym i autentycznym jego przejawem. Filozofowie od 

zawsze skłonni byli dostrzegać w logice wyznacznik i gwarancję racjonalnego 

poznania i działania. Nierzadko też wprost utożsamiali oni z sobą racjonalność i 

logiczność. Filozofia, która, zgodnie z tradycją europejskiego myślenia, chciała 

być przede wszystkim filozofią rozumu -  filozofią, która pragnęła oprzeć się na 

rozumie i z rozumu czerpać -  nieodmiennie poczuwała się do obowiązku 

respektowania granic logiki i przestrzegania jej zasad. Za filozoficzną miarę 

racjonalności -  zarówno implicite, jak i explicite -  uznawano zdolność do 

rozpoznawania i poddawania się logicznej konieczności.377

377 A. Motycka: Ideał racjonalności: szkice o filozoficznych rozdrożach nauki. Wrocław 1986, s. 23 -  24, 34
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Przekonania te pozostały aktualne dla szerokiego grona współczesnych 

uczonych. W XX wieku żywił je na przykład Karl R. Popper, zdaniem którego 

zasadniczy sens racjonalności (racjonalnego postępowania w nauce) zawiera się

i spełnia w jednym z podstawowych schematów logiki formalnej, znanym jako 

modus tolendo tolens.378 Wspomniane przekonania znajdują licznych i ważnych 

zwolenników również wśród przedstawicieli filozofii najnowszej: racjonalność, 

na którą powołują się na przykład Alasdair Maclntyre, Peter Vinch, Donald 

Davidson, Bernard Willimas, Charles Taylor czy Stephen Lukes, to racjonalność 

wyznaczona głównie logicznymi regułami oraz ograniczeniami, narzucanymi 

przez logiczne pojęcia spójności i sprzeczności.379 Jako niezmienny system 

aksjomatów i zasad dowodzenia, logika uważana była od stuleci za swoiste 

„forum rozumu". Jak można by sugerować, zyskała status i renomę dziedziny 

doskonale „przylegającej" do racjonalności: status i renomę jej szczególnie 

wiarygodnego medium.380

O logice w ujęciu Immanuela Kanta powiedzieć można, że stanowi ona 

szczególnie ważne medium rozumu. Twierdzenie to, jak można wykazać, 

znajduje umocowanie w tym, co powszechnie podkreśla się w analizach 

poglądów Kanta odnośnie do statusu oraz funkcji logiki formalnej. O postaci 

rozumu, jaką odzwierciedla kantowska logika, zdają się decydować w istotnej 

mierze granice pola zainteresowań samej logiki.

Kwestia wspomnianych granic, to zagadnienie poruszane przez samego 

myśliciela z Królewca, a także temat powracający w aktualnych komentarzach 

do jego filozofii. Stanowisko swoje w sprawie granic pola zainteresowań logiki 

Kant wykłada w następujący sposób:„(...) Granica logiki jest przez to całkiem 

dokładnie określona, że jest ona nauką, która przedstawia obszernie tylko

378 Tamże, s. 34
379 S. Y. Tambiah: Magia, nauka, religia a zakres..., s. 132
380 A. Motycka: Ideał racjonalności..., s. 24



formalne prawidła wszelkiego myślenia i ściśle je udowadnia bez względu na to, 

czy myślenie to jest a priori, czy empiryczne, jakie jest jego źródło lub 

przedmiot, czy natrafia w samym umyśle na przypadkowe, czy na wrodzone 

przeszkody. Tę korzyść, że się to logice tak dobrze powiodło, zawdzięcza ona 

tylko swemu ograniczeniu, które ją upoważnia, a co więcej, zobowiązuje do 

abstrahowania od wszelkich przedmiotów poznania i od różnic między nimi. W 

jej granicach więc intelekt nie ma do czynienia z niczym innym prócz siebie 

samego i swej formy"381.

Pierwsza kwestia narzucająca się uwadze, to znany z Krytyki czystego rozumu 

pogląd Kanta, jakoby rozum w granicach logiki formalnej miał do czynienia 

wyłącznie z samym sobą. Chodzi o jasno deklarowane przez filozofa z Królewca 

przeświadczenie, że logika otwiera przed nami dostęp do wewnętrznej 

rzeczywistości samego rozumu, całkowicie nieobciążony odniesieniem do 

empirii. Dostęp taki, to możliwość badania rozumu w sposób wolny od 

ograniczeń, jakie na badającego nakłada sytuacja zetknięcia rozumu z 

rzeczywistością przedmiotową. Kant, biorąc logikę za „nić przewodnią", unika 

trudności związanych z sytuacją odniesienia rozumu do przedmiotu poznania. 

Jest to możliwe, ponieważ logikę od początku definiuje jako dyscyplinę wiedzy 

abstrahującą od wszelkich przedmiotów zewnętrznych, wziętych in concreto: 

jako naukę skupioną wyłącznie na właściwej formie użycia myślenia względem 

przedmiotu poznania w ogóle.

Kant przyjmuje pojęcie logiki, które stanowi podstawę do tego, by rozum 

badać nie od strony jego związków z empirią, ale od strony tego, co należy do 

niego a priori.382 Z ujęciem takim spotykamy się nie tylko w Krytyce czystego 

rozumu, lecz także w innych tekstach Kanta. Są wśród nich materiały do

3811. Kant: Krytyka czystego..., s. 31-32
B. Saint-Sernin: Rozum..., s. 77



wykładów z logiki, jakie Kant prowadził w Królewcu już od roku 1765. W 

materiałach tych -  opublikowanych przez ucznia Kanta dopiero w roku 1800 383

- znajdujemy następującą definicję logiki: „Logika jest (...) aprioryczną nauką o 

koniecznych prawach myślenia, lecz nie w odniesieniu do poszczególnych 

przedmiotów, ile wszelkich przedmiotów w ogóle; jest więc nauką właściwego 

użycia intelektu i rozumu w ogóle, lecz nie subiektywnego, to znaczy, nie 

według pryncypiów empirycznych (psychologicznych), [tak] jak intelekt myśli, 

lecz obiektywnych, to jest, według jakich apriorycznych pryncypiów powinien 

on myśleć"384.

Tak zawężonemu pojęciu logiki Kant zawdzięcza przekonanie o możliwości 

docierania za jej pośrednictwem do samego czystego rozumu. Dzięki swemu 

formalizmowi logika stanowi dla myśliciela z Królewca „(...) wzór służący 

identyfikacji apriorycznych reguł intelektu niezależnie od ich empirycznego 

użycia (...)"385. Ograniczony w ten sposób zakres wiedzy logicznej czyni z niej 

przewodnią zasadę odkrywania czystych struktur rozumu -  na przykład 

wszystkich czystych pojęć intelektu.386

Drugi powód, dla którego Kant uważa logikę za „nić przewodnią" krytyki 

rozumu, sprowadza się do przekonania, że logika formalna jest nauką, która bez 

wątpienia już dawno osiągnęła optymalny moment swojego rozwoju. Z 

perspektywy Królewieckiego filozofa przedstawia się ona jako dyscyplina 

całkowicie oczyszczona z niedoskonałości i błędów, jako nauka zupełnie pewna 

swych nienaruszalnych fundamentów, a zatem w jakimś sensie nietykalna, 

zamknięta, wykończona pod każdym względem. Ze stanowiska Kanta 

niepodobieństwem jest spodziewać się, że w logice mogłoby wydarzyć się coś,

383 A. J. Noras: Przedmiot i metoda... {w:] „Folia Philosophica", s. 205
3841. Kant: Logik [cyt. za] A. J. Noras: Przedmiot i metoda... [w:] „Folia Philosophica", s. 207
385 H. Schnadelbach: Uwagi o..., s. 99
386 O. Hóffe: Kant, s. 84



co zdołałoby diametralnie odmienić jej oblicze: charakter i stan rozwoju tej 

dyscypliny wykluczają, by przyszłość miała przynieść jej kiedykolwiek naprawdę 

gruntowne przekształcenia.387

W Krytyce czystego rozumu czytamy: „że logika szła (...) pewnym torem już 

od najdawniejszych czasów, można po tym poznać, iż od czasów Arystotelesa 

nie musiała zrobić żadnego kroku wstecz, o ile do poprawek nie zechcemy 

zaliczyć np. usunięcia niektórych zbędnych subtelności lub wyraźniejszego 

określenia tego, co zostało już wyłożone, należy to jednak raczej do elegancji 

niż do pewności nauki. Osobliwe jest jeszcze to, że nie mogła dotychczas zrobić 

także ani kroku naprzód i że przeto wedle wszelkich danych wydaje się 

zamknięta i wykończona. (...) Jeżeli niektórzy nowożytni badacze zamierzali ją 

(...) rozszerzyć, (...) to pochodzi to z ich nieznajomości szczególnej natury tej 

nauki".388

Jak się wydaje, powyższy pogląd stanowić mógł dla Kanta gwarancję, że 

przeprowadzona na podstawie logiki formalnej rekonstrukcja rozumu będzie 

zarazem kompletna i ostateczna. Nienaruszalność statusu oraz osiągnięć logiki 

pozwalała mieć pewność, że zawarte w niej zestawienie form sądów, którym 

kierujemy się podczas dedukowania kategorii intelektu, nigdy nie ulegnie 

zmianie. Jest to pewność, że skoro ustalona dotąd liczba form sądów jest 

niezmienna, to nie zmienna musi być także liczba odpowiadających im 

kategorii. Zdaniem Kanta, jest ich dwanaście, a więc dokładnie tyle, ile 

generowanych przez intelekt sposobów pojęciowego wiązania empirycznych 

treści -  dokładnie tyle, ile wspomnianych form sądów kodyfikowanych przez 

logikę. W przyszłości nie może być ani więcej, ani mniej.389 O tym, że liczbę 

kategorii intelektu Kant uważał za kwestię raz na zawsze rozstrzygniętą,

387 B. Saint-Sernin: Rozum..., s. 76-77
3881. Kant: Krytyka czystego..., s. 31
389 O. Hóffe: Kant, s. 8 4 - 8 5



świadczyć może ten oto fragment z Krytyki czystego rozumu: „W 

transcendentalnej filozofii starożytnych znajduje się jednak jeszcze jeden dział 

zawierający czyste pojęcia intelektu, które choć nie zaliczają się do kategoryj, 

mają przecież zdaniem starożytnych uchodzić za aprioryczne pojęcia 

przedmiotów; ale w takim razie pomnożyłyby one ilość kategorii, co być nie 

może"390. Powyższe przekonanie, jak wiele na to wskazuje, wspierało się u 

Kanta na założeniu o nienaruszalności i zamkniętym charakterze logiki. 

Założenie to pozwalało przyjąć Kantowi, że ustalona na gruncie logiki lista form 

sądów jest listą zarazem pełną i ostateczną. W tym kontekście, jak można by 

sugerować, zastosowanie owej listy jako narzędzia identyfikacji kategorii 

gwarantowało filozofii zupełne i ostateczne rozpoznanie czystego intelektu.

Reasumując: istotne aspekty kantowskiej koncepcji czystego rozumu wydają 

się pozostawać w ścisłej korelacji z perspektywą, jaką w obrębie filozofii Kanta 

wyznacza logika formalna. Próbę uzasadnienia tezy, jakoby akceptowana przez 

Kanta koncepcja logiki była przykładem optymalnego medium czystej 

racjonalności, oparta została tutaj na dwóch elementach. Te dwa elementy, to 

założenia poczynione przez Kanta odnośnie do natury logiki formalnej. Zgodnie 

z pierwszym założeniem, logika, to nauka zajmująca się wyłącznie badaniem 

reguł i prawideł myślenia -  nauka, w obrębie której rozum spotyka się jedynie z 

samym sobą. Zgodnie z założeniem drugim, logika, to także dyscyplina, która od 

wieków trwa w szczytowej fazie swego rozwoju i której pozycja, status oraz 

zasób osiągnięć pozostać mają definitywnie niezmienne.

Jak próbowano tu wykazać, dzięki pierwszemu z założeń Kant dysponował 

perspektywą obejmującą jedynie sam czysty rozum i jego aprioryczne struktury; 

w praktyce oznaczało to możliwość ograniczenia badań ściśle do obszaru 

rozumu wyłączonego z kręgu oddziaływań empirycznych. Dzięki założeniu

390 I. Kant: Krytyka czystego..., s. 122



drugiemu Kant mógł nadto prawomocnie oczekiwać, że przeprowadzona przy 

pomocy logiki formalnej rekonstrukcja czystego rozumu odsłoni jego pełny i 

niezmienny obraz. W świetle powyższych ustaleń, logika pojęta na sposób 

kantowski, to dziedzina, dzięki której królewiecki filozof uzyskiwał dostęp do 

sfery ratio od strony jej czystych i niezmiennych struktur: to medium rozumu, w 

pełni odpowiadające maksymalistycznie zorientowanej myśli w typie filozofii 

Kanta.

Uwagi powyższe miały na celu zasygnalizowanie kwestii wpływu dziedzin 

takich jak logika na kształt rekonstruowanej przez filozofię idei rozumu. Poprzez 

powyższe analizy chciano wykazać, że sposób, w jaki rekonstrukcyjnie 

postępująca teoria rozumu ujmuje racjonalność, może ewoluować i zmieniać 

się wskutek przekształceń na polu filozofii logiki. Jak pokazano w rozdziale 

drugim rej pracy, idea racjonalności uległa współcześnie gruntownemu 

przeobrażeniu, a pierwsze symptomy owych zmian przypadły na okres dziejów 

filozofii po Kancie i Heglu. Początek zmian w sposobie pojmowania logiki, to z 

kolei, jak się datuje, moment narodzin logiki matematycznej w drugiej połowie 

XIX stulecia. Mając na uwadze oba fakty, paragraf niniejszy będzie próbą 

wykazania, że niektóre spośród zmian, jakie wnoszą z sobą: logika 

matematyczna oraz inne nowe koncepcje logiki, mogły odegrać rolę czynników 

stymulujących współczesne przekształcenia na płaszczyźnie filozofii rozumu. 

Argumenty przemawiające za powyższą tezą sformułowane zostaną między 

innymi na podstawie komentarzy do twierdzeń Gottloba Fregego i Kurta 

Gódela. Zaproponowanej tezy bronić będzie się także w świetle tekstów 

autorów takich jak Józef M. Bocheński i Willard Van Orman Quine.

Za sprawą wysiłków Fregego i Peano dokonało się w drugiej połowie XIX

stulecia przejście od klasycznej logiki formalnej do nowej logiki matematycznej,

co jak wiadomo, w świetle założeń Kanta było de facto niemożliwe z uwagi na
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przekonanie o nienaruszalnym statusie logiki. Wbrew Kantowi, przejście to 

doszło do skutku dzięki fundamentalnej zmianie dotychczasowej optyki w 

ramach filozofii logiki.391 Jak głęboka to metamorfoza i jak zdecydowanie 

zaprzeczyła ona tezie o skończonym charakterze logiki, o tym świadczyć może 

następująca wypowiedź Józefa Marii Bocheńskiego: „Rozwój logiki 

matematycznej przyniósł wiele nowości w logice. Niektóre z nich są tak istotne, 

że często pojmowano tę logikę jako zupełne zerwanie z cała tradycją. W rzeczy 

samej, logika matematyczna zrywa ze wszystkim niemal, co w filozofii logiki 

przyszło po Arystotelesie -  ze stoicyzmem, scholastyką i psychologizmem 

nowożytnym. (...) Mamy tu do czynienia z czymś całkiem nowym w zestawieniu 

ze wszystkimi poprzednimi systemami, zarówno Zachodu, jak i Indii -  z 

rewolucją podobną do tej, jaką przeprowadził w fizyce Galileusz"392.

Zerwanie z logiką w ujęciu Immanuela Kanta następuje, co ważne, w dwóch 

omawianych niedawno punktach; propozycje „nowej logiki" podważają 

jednocześnie dwa kantowskie założenia: pierwsze, że logika, to zamknięty i raz 

na zawsze wykończony system wiedzy oraz drugie, że logika, to nauka 

ograniczająca swe badania ściśle do obszaru czystego myślenia. Pierwsze z 

założeń traci swą aktualność w świetle historycznie udokumentowanych 

przemian w pojęciu logiki. Pojawienie się logiki matematycznej stanowiło fakt 

sam przez się podważający ideę nienaruszalności statusu wiedzy logicznej. Jak 

uważa Villard van Orman Quine, „logika jest w zasadzie nie mniej otwarta na 

rewizję niż mechanika kwantowa czy też teoria względności" 393. Drugie z 

założeń Kanta stało się wątpliwe, gdy logika matematyczna -  w przeciwieństwie 

do logiki, jaką akceptował Kant -  otrzymała, wzorem innych nauk, swój własny 

przedmiot -  matematykę. Był to, co prawda, przedmiot o wysoce

391 B. Saint-Sernin: Rozum w..., s. 78
392 J. M. Bocheński: Logika i ontologia [w:] Logika i filozofia. Wybór pism. Warszawa 1993, s. 122
393 V. van Orman Quine: Filozofia logiki. Tłum. B. Stanosz. Warszawa 2002, s. 188
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abstrakcyjnym i formalnym charakterze (klasy, relacje, połączenia, symbole), 

niemniej jednak już sam ten fakt, że przypisany został logice jako właściwy 

obiekt jej badań, oznaczał pojawienie się zupełnie odmiennego niż do tej pory 

sposobu pojmowania całej dyscypliny.394

Twórcy logiki matematycznej pragnęli zbadać, „(...) jakie prawa rządzą 

myśleniem ludzkim, nie wewnętrznie, ani też poprzez refleksję, lecz przyjąwszy 

samą matematykę za obszar badań"395. W wypadku Bocheńskiego, fakt 

przyznania logice jej przedmiotowego odniesienia stał się podstawą do 

poszukiwania wspólnego mianownika między logiką a ontologią: „(...) Logika 

matematyczna" -  zauważa Bocheński -  „formułuje swoje twierdzenia w języku 

przedmiotowym, dokładnie tak, jak ontologią. Obydwie dyscypliny, jak się 

zdaje, mają za przedmiot byt w ogóle, to jest, wszystkie byty"396. Myśl o 

zbliżeniu logiki do ontologii pojawiła się już wcześniej, jeszcze przed 

narodzinami logiki matematycznej. Jak przypomina C. I. Gulian, sformułował ją 

niegdyś Hegel, pisząc swoją Naukę logiki. Gulian powołuje się na komentarze, w 

świetle których logika heglowska ma wyraźnie realistyczny, ontologiczny 

charakter: to logika pełna rzeczywistej treści, której kategorie potrafią oddać 

sens spraw konkretnych i bliskich życiu -  to logika jednoznacznie zasługująca na 

miano szczegółowej ontologii.397

Kontynuując ten sposób myślenia, V. van Orman Quine skłania się ku 

twierdzeniu, że logika -  tak jak nauki przyrodnicze -  opiera się na obserwacji. 

Za sprawą odniesienia do empirii, które łączyć ma logikę z naukami 

przyrodniczymi, różnica pomiędzy logiką a wspomnianymi naukami okazuje się, 

zdaniem Quinea, raczej różnicą stopnia niż istoty: „(...) Logika [opiera się] na

394 B. Siant-Sernin: Rozum w..., s. 76 -  77
395 Tamże
396 J. M. Bocheński: Logika i... [w:] Logika i..., s. 124
397 C. I. Gulian: Hegel czyli filozofia kryzysu. Tłum. M. Ochab i S. Cichowicz. Warszawa 1974, s. 42
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obserwacji tylko w ten pośredni sposób, w jaki opierają się na niej właśnie owe 

systemowe aspekty nauk przyrodniczych, mianowicie przez swój udział w 

organicznej całości, której empiryczne krawędzie stykają się z doświadczeniem. 

Bronię empirycznego charakteru logiki (...)" -  powiada Quine -  „nie mocniej niż 

nie-empirycznego charakteru fizyki teoretycznej; opowiadam się za ich 

pokrewieństwem i za doktryną stopniowalności"398.

Opierając się na poglądach Fregego, Bocheńskiego i Quinea, można by 

zaryzykować tezę, że współczesna filozofia przestała definiować logikę li tylko 

jako „sztukę myślenia". Filozofia logiki szeroko przyjęła ów pogląd, poddając się 

narastającemu od czasów Fregego wrażeniu, jakoby granice, zawężające pole 

badawcze logiki do dziedziny myśli i oddzielające ją wyraźnie od innych 

(skierowanych na przedmioty) nauk, nie były wcale granicami nienaruszalnymi. 

Na mocy owego przekonania przesunięto granicę logiki tak, by wpierw objęła 

ona pewien określony zespół przedmiotów matematycznych (Frege), a 

następnie także tradycyjny przedmiot ontologii -  byt w ogóle (Bocheński). 

Logika stawała się kolejno częścią matematyki, najbardziej ogólną teorią bytu 

oraz dyscypliną pod pewnym względem spokrewnioną z naukami 

przyrodniczymi.

Skutkiem tych posunięć, niegdyś jasno wytyczona linia demarkacyjna, 

oddzielająca logikę od pozostałych dyscyplin wiedzy, zaczęła się zacierać. O ile 

niespełna sześć stuleci temu Wilhelm Ockham mógł bez przeszkód odróżniać od 

siebie logiczną i ontologiczną zasadę niesprzeczności, o tyle współczesnym 

logikom i filozofom, zaznajomionym z formułowaną w języku przedmiotowym 

logiką matematyczną, brak jest obecnie podstaw do podtrzymywania 

podobnych rozróżnień.399 Odkąd zdecydowanej krytyce poddano koncepcję

398 V. van Oramn Quine: Filozofia...., s. 188
399 J. M. Bocheński: Logika i... [w:] Logika i..., s.. 124



logiki jako nauki skoncentrowanej wyłącznie na odkrywaniu metajęzykowych 

reguł i dopuszczającej jedynie lingwistyczno-analityczne pojmowanie prawdy 

logicznej400, odtąd zrozumiano także, że nie dysponujemy obecnie żadnym 

jasnym kryterium ścisłego podziału naszej wiedzy. Jak pisze Quine, „nie ma 

jasnego kryterium, według którego można by podzielić naszą wiedzę na części, 

z których jedna polega wyłącznie na znajomości języka, a druga ma charakter 

pozajęzykowy. (...) Granica między zdaniami, które są prawdziwe wyłącznie na 

mocy języka, czyli analityczne, i zdaniami, których prawdziwość tylko częściowo 

zależy od języka, wydaje się na całej swej długości chwiejna i rozmyta"401.

W konsekwencji „chwiejna i rozmyta" okazuje się również granica między 

współczesną logiką a naukami empirycznymi. W cytowanej nieco wcześniej 

wypowiedzi Quinea myśl ta daje o sobie znać w tezie o „pokrewieństwie" 

wiedzy logicznej i przyrodniczej. Jak można by twierdzić, zniesienie ostrego 

podziału na dyscypliny metajęzykowe i przedmiotowo-językowe (Bocheński) 

oraz zatarcie różnic pomiędzy wiedzą ściśle analityczną a tą odwołującą się do 

źródeł pozajęzykowych (Quine), widocznie zbliżyło do siebie logikę i nauki 

przedmiotowe: sprawiło, że dotychczasowe pole badawcze logiki (czyste 

myślenie) rozszerzyło się i zaczęło przecinać z obszarami zarezerwowanymi 

wcześniej dla innych dyscyplin. Powoduje to, przejęcie przez logikę pewnych 

cech tych dyscyplin. Zasadnicza zmiana, jaką okoliczność ta wnosi w sytuację 

logiki, jest taka, że logika nie może dłużej zamykać się w kręgu samych tylko 

reguł myślenia, samych wyłącznie reguł metajęzyka i zmuszona jest, by tak rzec, 

„zwrócić się na zewnątrz".

W tych nowych warunkach określenie logiki jako „sztuki myślenia" musi 

wydawać się niewystarczające i nieadekwatne. Świadomość tego miał już z całą

400 Tamże, s. 1 2 7 -1 2 8
401 V. van Orman Quine: Filozofia..., s. 189



pewnością sam Frege; to, co nazywa się u niego „prawami myśli", nie pokrywa 

się wcale z samym myśleniem, albowiem wykracza poza nie jako coś, czemu 

przysługuje byt idealny. W tym kontekście określanie logiki mianem „sztuki 

myślenia" - definiowanie jej jako nauki badającej ściśle wewnętrzne reguły 

wnioskowań - oznacza ryzyko nieuzasadnionego pomieszania odrębnych 

porządków poprzez próbę sprowadzenia tego, co idealne, na poziom samego 

tylko myślenia.402

Sprzeciw Fregego wobec logiki pojętej jako „sztuka myślenia" dotyczy nie 

tylko ograniczenia tej dyscypliny do sfery mentalnej, lecz także traktowania jej 

jako ostatecznie zamkniętej teorii wszystkich bez wyjątku reguł poprawnego 

myślenia. Krytyka ze strony Fregego skierowana jest tu konkretnie na 

rozumienie logiki jako sztuki, to znaczy, jako skończonego zbioru prawideł, 

które człowiek może poznać, a następnie sprawnie (bezbłędnie) stosować w 

toku operacji intelektualnych. Rozumienie takie tworzyło poczucie, że 

postępowanie nasze (nasze wnioskowania, nasze sądy) zgodne mogą być 

całkowicie ze „sztuką myślenia". Autor Podstaw arytmetyki twierdzi, że nie 

podobna sporządzić skończonej listy „praw myśli" (w tym praw logicznych), 

albowiem nie podobna dokonać pełnego przeglądu wszystkich sposobów 

myślenia, których -  jak zakłada -  może być nieskończenie wiele. Jak zauważa 

Arkadiusz Gut, taki osąd sytuacji przywodzi na myśl rozwiązania proponowane 

w ramach późniejszej teorii kompetencji logicznych. W koncepcji tej, 

inspirowanej teorią kompetencji językowej Homskiego, zaakcentowana zostaje 

rozbieżność pomiędzy kompetencją logiczną jako taką a jej faktyczną realizacją 

w zachowaniach logicznych podmiotu. Niepokrywanie się kompetencji z jej 

faktyczną realizacją, to stan rzeczy, który, zdaniem Arkadiusza Guta, odpowiada 

temu, jak Frege postrzega stosunek praw logiki do naszego faktycznego

402 A. Gut: Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej. Lublin 2005, s. 142
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myślenia; jak u Homskiego, podmiot działań językowych nigdy nie opanuje 

wszystkich zasad poprawnych gramatycznie wypowiedzi, tak u Fregego, 

podmiot „zachowań logicznych" nigdy nie będzie znał wszystkich poprawnych 

logicznie wnioskowań.403

Z perspektywy analiz Schnadelbacha, powyższe uwagi Arkadiusza Guta 

dowodzić mogą, że logika w teorii Fregego zajęła względem racjonalności 

odmienną pozycję aniżeli w tradycyjnej filozofii ratio. Hipotezę tę formułuje się 

tu ze świadomością, że związek praw logiki z rozumem pozostaje u Fregego 

nadal związkiem bardzo silnym. Arkadiusz Gut twierdzi, że relacja logika -  

rozum zachowała na gruncie teorii Fregego wiele cech kantowskich.404 Jak 

można by sugerować, z uwagi na wskazaną okoliczność A. Gut wydaje się nie 

dostrzegać wszystkich konsekwencji, jakie teoria logiki Fregego mogła mieć dla 

współczesnej refleksji nad rozumem. Można przypuszczać, że autor ten nie 

wyartykułował dostatecznie wyraźnie problemu różnic, jakie dzielą stanowiska 

Kanta i Fregego w kwestii roli logiki i jej wpływu na kształt idei racjonalności.

Tamże, s. 140 -  143
404 Zdaniem Arkadiusza Guta, wynika to po pierwsze z faktu, że dla Fregego rozum stanowi tak zwane „logiczne 
źródło poznania", a zatem, że specyficzną jego zdolnością jest odkrywanie praw logicznych (praw prawdziwości, 
praw uzasadniania, praw wnioskowania et cetera); rozum w tym kontekście, to „miejsce", gdzie obiektywne 
„prawa myśli", obejmujące prawa logiki oraz nadbudowane nad nimi prawa matematyczne, uzyskują swą 
mentalną realność i stają się nam znane. W tym kontekście, związek praw logicznych z rozumem nie jest u 
Fregego związkiem genetycznym (rozum nie generuje praw logiki). Związek ten ma zdecydowanie charakter 
funkcjonalny: w rozumie „prawa myśli" urzeczywistniają się, wyznaczając ramy naszemu poznaniu. Drugi 
element, na który wskazuje Arkadiusz Gut, to pogląd Fregego, że rozum, zaangażowany w badanie logicznych 
podstaw praw arytmetyki, czyni sam siebie tematem swoich rozważań; w trakcie tego rodzaju analiz rozum 
staje się dla samego siebie przedmiotem poznania. Prawa logiki są czysto kategorialne i aprioryczne. Rozum 
badając samego siebie za ich pośrednictwem, poznaje swe struktury jako elementy o naturze podobnej do 
praw logiki. Gut przypuszcza, że za podstawę i oparcie powyższego poglądu służyć mogło Fregemu jego 
przekonanie o faktycznym urzeczywistnianiu się praw logicznych na poziomie rozumu. W ujęciu Fregego, 
urzeczywistnianie się owych praw w rozumie oznacza, że prawa te dane są rozumowi w sposób bezpośredni. 
Bezpośredniość, z jaką prawa logiki odsłaniają się rozumowi, sugeruje, jakoby wewnętrzny związek owych praw 
z rozumem był tak ścisły, że badanie logicznych praw prawdziwości, wnioskowania i uzasadniania przechodzi 
nieomal automatycznie w badanie struktur samego rozumu. W opinii A. Guta, fakt, że logika, to dla Fregego 
dziedzina, na gruncie której rozum zmienia się w swój własny przedmiot badań, zbliża stanowisko fregowskie 
do kantowskiego i wydaje się stanowić jego kontynuację. Pogląd Fregego Arkadiusz Gut łączy z tezą Kanta, że w 
granicach logiki rozum ma do czynienia jedynie z samym sobą i swą własną formą. Tamże, s. 134 -  140



Frege, w przeciwieństwie do Kanta, unika w swych pracach twierdzeń na 

temat elementów konstytuujących racjonalność.405 Przypuszczalnie, Arkadiusz 

Gut niesłusznie pomija fakt, że milczenie Fregego w tej kwestii mogło wypływać 

z ograniczeń, jakie przed refleksją nad rozumem stawia nowa teoria logiki. 

Założenie teorii Fregego o niemożliwości uzasadnienia skończonej listy „praw 

myśli" wydaje się podważać sposób myślenia Kanta o miejscu logiki w 

badaniach nad rozumem. Zdaniem filozofa z Królewca, ostateczną i zamkniętą 

listę kategorii intelektu filozofia ustala, kierując się skończoną liczbą form 

sądów zawartych w logice formalnej; Kant uważa logikę za podstawę teorii 

racjonalności, która zdolna jest odsłonić całość konstytutywnych elementów 

rozumu. Jak można by sądzić, Frege problematyzując kwestię dysponowania 

zamkniętym zestawieniem „praw myśli", odkrył tkwiącą w nowej koncepcji 

logiki barierę obiektywizacji tego, co racjonalne. Rozpoznanie struktur rozumu, 

dokonywane za pośrednictwem praw logiki, których ostateczna lista -  jak sądzi 

Frege -  leży być może poza zasięgiem naszej wiedzy, wydaje się z góry 

obciążone ryzykiem niepełności. Teoria Fregego może sugerować implicite 

następujące rozumowanie: jeżeli brak nam podstaw do tego, by identyfikację 

praw logicznych uważać ponad wszelką wątpliwość za dzieło skończone, to brak 

nam również podstaw do tego, by twierdzić, że nasze odczytanie struktur 

rozumu przez pryzmat logiki ma charakter całościowy i zupełny. Frege, 

dochodząc do wniosku, że nie sposób ustalić skończonej liczby prawideł 

logicznych, usuwa z pojęcia logiki to, co w mniemaniu Kanta predestynowało 

dyscyplinę tę do roli takiego medium rozumu, które filozofii zdolne było 

zagwarantować rozpoznanie wszystkich konstytutywnych elementów 

racjonalności.

405 Tamże, s. 139



Hipotetycznie, zmiany, jakie do zachodniej koncepcji logiki wnosi z sobą 

fregowska logika matematyczna, to okoliczność osłabiającą założenie A. Guta, 

jakoby relacja logika -  rozum miała u Fregego jednoznacznie kantowski 

charakter. Poruszając w swej pracy temat krytycznego stosunku Fregego do 

koncepcji logiki jako „sztuki myślenia", Gut kieruje uwagę na fakt 

nieprzystawalności statycznej i skończonej wizji rozumu Kanta do warunków 

rekonstrukcji racjonalności, wyznaczanych przez współczesną logikę. 

Prawdopodobnie wbrew własnym intencjom, Gut pozwala domyślać się, że 

zmiany zainicjowane w myśli logicznej czasów Fregego, zdołały naruszyć 

dotychczasową pozycję logiki względem rozumu. Jak można by sugerować, 

logika współczesna -  niepewna tego, czy stanowić może zamknięty system (czy 

zdolna jest ustalić skończoną liczbę własnych reguł i prawideł) -  traci częściowo 

swój dotychczasowy potencjał jako przekaźnik tradycyjnego wyobrażenia 

rozumu; tak pojęta logika przypuszczalnie nie wydaje się już optymalnym 

oparciem dla koncepcji rozumu, której zasadniczym założeniem jest możliwość 

przedstawienia zamkniętego systemu wszystkich konstytuujących rozum 

struktur.

Na ograniczenia współczesnej logiki jako medium racjonalności zwraca 

uwagę filozofii także sławne twierdzenie Kurta Gódla 406. Dzięki Gódlowi wiemy 

dziś, że systemy aksjomatyczne naznaczone są ograniczeniami stanowiącymi ich

406 Kurt Gódel jest autorem wielu twierdzeń metamatematycznych. Mimo to, używając wyrażenia „twierdzenie 
Gódla", przeważnie ma się na uwadze jedno z dwóch, które Godeł sformułował i których dowiódł w pracy z 
roku 1931. Pierwsze z nich, to twierdzenie o niepełności systemów dedukcyjnych, w których usiłuje się zawrzeć 
obszary tak rozległe i bogate jak arytmetyka liczb naturalnych. Zgodnie z twierdzeniem Gódela, niepełność 
takiego systemu dedukcyjnego oznacza, że występują w nim zdania prawdziwe, jednocześnie niebędące 
twierdzeniami wywiedzionymi z aksjomatów tego systemu. Tak zwane drugie twierdzenie Gódla mówi z kolei o 
niemożliwości przeprowadzenia dowodu na niesprzeczność systemu dedukcyjnego zawierającego arytmetykę 
wyłącznie za pomocą środków owego systemu. Dowiedzenie niesprzeczności tego rodzaju systemu wymaga 
użycia konstrukcji nie mających reprezentacji w rachunku arytmetycznym. Jak wykazał Gódel, wykorzystanie 
środków dowodowych dostępnych jedynie w obrębie samego systemu nie chroni go przed groźbą 
sprzeczności. Red. W. Marciszewski: Mała encyklopedia logiki. Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 
1988, s. 210



immanentną, nieusuwalną własność. Zdaniem Gódla, należy uwzględnić ich 

obecność przy każdej próbie konstruowania tego rodzaju systemów. Gdy w 

ramy systemu aksjomatycznego próbuje się ująć obszar tak rozległy i 

wewnętrznie bogaty jak na przykład arytmetyka, wówczas w systemie takim 

nieuchronnie wystąpić muszą określone niezgodności, prowadzące 

odpowiednio bądź do sprzeczności, bądź do niezupełności systemu.407 „Załóżmy 

zatem" -  piszą George V. Coyne i Michał Heller -  „że budujemy system 

aksjomatyczny cna przykład arytmetykę>. Gdy formułujemy nasze aksjomaty, 

tym samym wybieramy pewien punkt lub obszar w obrębie pola formalnego. 

Zaczynając od tego obszaru, możemy za pomocą łańcucha dedukcyjnego 

przejść do innego obszaru pola. Postępując tak nadal i idąc w różnych 

kierunkach, możemy stworzyć wewnątrz pola formalnego sieć łańcuchów 

dedukcyjnych. Dopóki pozostajemy w ograniczonym obszarze pola wszystko 

idzie dobrze i powstaje dobry system aksjomatyczny, jednakże, kiedy sieć stanie 

się zbyt rozległa, zaczną pojawiać się sprzeczności lub inne logiczne patologie 

pomiędzy „przecinającymi się wzajemnie" łańcuchami dedukcyjnymi. Inaczej 

mówiąc, rozumiany rygorystycznie system aksjomatyczny wycina z pola 

formalnego niektóre jego obszary. Jeżeli chcielibyśmy ochronić te obszary przed 

sprzecznościami, powinny one być dostatecznie małe (...), ale w takim wypadku 

nasz system aksjomatyczny okazuje się niezupełny, gdyż niektóre z jego 

prawdziwych twierdzeń znajdą się poza dedukcyjnym zasięgiem aksjomatów. 

Twierdzenia te można oczywiście dodać do naszego systemu aksjomatycznego 

(jako nowe aksjomaty), wtedy jednak obszar kontrolowany przez system 

aksjomatyczny staje się większy i sprzeczności są nieuniknione (...). Jeżeli 

chcemy wyizolować z całości pola jego dostatecznie bogaty obszar, pojawiają

407 G. V. Coyne i M. Heller: Pojmowalny wszechświat. Tłum. R. M. Sadowski. Warszawa 2007, s. 130 -  131
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się niezgodności, prowadzące do niezupełności lub sprzeczności, a twierdzenie 

Gódla określa nam warunki, przy jakich do tego dochodzi".408

Twierdzenie Gódla sformułowane zostało z myślą o zastosowaniu go w 

ramach teorii matematyki (de facto w kontrze do programu Hilberta, zgodnie z 

którym cała matematyka miała stać się jednym, wszechobejmującym systemem 

aksjomatycznym, złożonym z wielu połączonych siecią logicznych zależności 

mniejszych podsystemów, z których każdy stanowić miał aksjomatyzację innej 

gałęzi matematyki). Mimo to znaczenie i wydźwięk owego twierdzenia 

wykracza zdecydowanie poza samą matematykę: ma wymiar głęboko 

filozoficzny. Jak wynika to z uwag Georga V. Coyna i Michała Hellera, o 

filozoficznym sensie twierdzenia Gódla stanowią konsekwencje, jakie 

twierdzenie to miało dla sposobu pojmowania relacji między logicznymi 

systemami dedukcyjnymi a racjonalnością. Coyne i Heller są zdania, że tkwiąca 

w naturze systemu aksjomatycznego niemożność włączenia w jego obręb 

wszystkich dziedzin matematyki dotyczy w równym stopniu także całej sfery 

racjonalności. Racjonalność, to obszar rozległy i bogaty nie mniej niż 

matematyka. Zgodnie zatem z twierdzeniem Gódla, każdy system 

aksjomatyczny, w którym usiłowano by zamknąć sferę tego, co rozumne, 

będzie z konieczności systemem bądź wewnętrznie sprzecznym, bądź 

niezupełnym.

Ustalenia Gódla pozwalają dostrzec, że w relacji do systemów 

aksjomatycznych (w relacji do logiki formalnej w ogóle) sfera racjonalności 

przejawia charakterystyczne cechy obszaru określanego w naukach ścisłych 

mianem „pola". Zgodnie z tym, co rozumie się współcześnie przez naukowy 

termin „pole", racjonalność („pole racjonalności") cechuje nade wszystko 

swoista potencjalność. Oznacza ona, że obok znanych i dających się opisać

408 TTamże



struktur w „polu racjonalności" znajdują się również takie, które odkryte 

zostaną dopiero w przyszłości, a nawet takie, które w ukryciu pozostaną już na 

zawsze. Racjonalność pojęta jako „pole" (w rozumieniu ukutym przez 

matematyków i fizyków) pełna jest struktur dopiero możliwych do odkrycia i 

istniejących jak gdyby potencjalnie: struktur mogących wyłonić się za sprawą 

wewnętrznej dynamiki „pola" nagle i niespodziewanie, struktur, które równie 

dobrze mogą nie ujawnić się nigdy.409 Jak piszą Coyne i Heller, „(...) pole 

racjonalności nie jest systemem aksjomatycznym. Nie zawiera ono żadnych 

wyróżnionych części czy obszarów, które mogłyby odgrywać rolę 

<uniwersalnych aksjomatów> bądź <uniwersalnych prawideł wynikania>. Jego 

potencjalność chroni je przed włączeniem do systemów aksjomatycznych, a 

zarazem podkreśla jego nieograniczone możliwości".410

Powyższa wizja racjonalności pokazuje, że kontrowersje411 i wątpliwości 

narosłe w ramach filozoficznej recepcji twierdzenia Gódela nie są czymś 

obojętnym z punktu widzenia współczesnej sytuacji idei rozumu. Spojrzenie na 

racjonalność z perspektywy odkryć dokonanych przez Kurta Gódela ujawnia 

wcześniej niezauważane ograniczenia logiki formalnej jako narzędzia 

obiektywizacji tego, co racjonalne. Sfera racjonalności, co wydają się sugerować 

wypowiedzi Coyna i Hellera, stanowi obszar o wiele bardziej rozległy niż logika

-  obszar, którego logika nie jest wstanie objąć (sformalizować) w całości. 

Uwzględniając konsekwencje wynikające z twierdzenia Gódela, należy 

zaakceptować pogląd, że obraz rozumu, rekonstruowany za pomocą środków 

logiki, nigdy nie będzie zupełny w znaczeniu, w jakim -  zgodnie z formalnymi 

rygorami -  zupełny powinien być system aksjomatyczny. Świadomość istnienia 

granic formalizacji dziedzin takich jak racjonalność -  granic wyraźnie

409 Tamże, s. 129 -1 3 1
410 Tamże, s. 130
411 Red. W. Marciszewski: Mała encyklopedia..., s. 210



wyznaczonych dzięki twierdzeniu Gódela -  oznaczała, że wejście w obszar logiki 

współczesnej nie zapewnia już filozofii dostępu do całości rozumu, lecz co 

najwyżej tylko do pewnej jego części.

Wnioski, do jaki prowadzi lektura wyżej przywołanych prac, sygnalizować 

mogą, że rola logiki jako medium tego, co racjonalne współcześnie zmieniła się i 

uległa pewnemu ograniczeniu. Paragraf niniejszy miał za zadanie wskazać, 

które spośród współczesnych przekształceń w teorii logiki stanowią dla 

tradycyjnie zorientowanej filozofii ratio potencjalne źródło ograniczeń i 

trudności. Opierając się na komentarzach do teorii Fregego i Gódla, próbowano 

wykazać, że model struktur rozumu, który filozofia rekonstruowałby, obierając 

za medium rozumności logikę, może być współcześnie uznany za konstrukcję 

otwartą i niepełną. Chciano dowieść, że wizja rozumu, rekonstruowana za 

pośrednictwem współczesnych teorii logicznych, może mieć charakter nie- 

statyczny i nie-całościowy. W świetle owych teorii filozofia przestaje postrzegać 

logikę jako zamknięty systemem nierewidowalnej wiedzy. Zauważa, że 

przestrzeń, którą logika zdolna jest poddać formalnej kontroli, zawęża się. Poza 

nią znalazło się wiele obszarów ludzkiej wiedzy -  w tym, niemała część 

rzeczywistości tego, co racjonalne. Na tej podstawie można zaryzykować 

twierdzenie, że warunki rekonstrukcji racjonalności, jakie stwarza współczesna 

logika, wyraźnie odbiegają od tych, które w logice znajdował Kant: warunki te 

wydają się nie uzasadniać w pełni tradycyjnych roszczeń filozofii rozumu, 

ukierunkowanej na opisanie tego, co rozumowe jako zamkniętej całości 

niezmiennych struktur.

Rolę logiki jako medium rozumu problematyzuje współcześnie także fakt jej 

zbliżenia do innych dziedzin -  jak twierdzi Quine, również do nauk 

empirycznych. Opowiedzenie się przez Quinea za doktryną stopniowalności w

podziale nauk -  jego zgoda na przyjęcie pomiędzy naukami przyrodniczymi a
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logiką jedynie różnicy stopnia -  rodzi, o czym była tu mowa, trudność w 

precyzyjnym określeniu i wyodrębnieniu pola badawczego logiki: zachodzi 

przypuszczalnie uzasadniona wątpliwość, czy dyscyplina ta, jak uważano przez 

wieki, dotyka wyłącznie sfery czystego myślenia. Jak można by sugerować, 

wątpliwość taka nie może być obojętna z punktu widzenia filozofii rozumu. Jak 

się zdaje, implikuje ona pewną obawę o to, czy rozum, który filozofia odnaleźć 

może we współczesnej logice, jest wciąż jeszcze rozumem czystym w ścisłym 

tego słowa znaczeniu. Twierdzenia, jakie do współczesnej filozofii logiki 

wprowadza Quine (twierdzenia, sugerujące częściowe zatarcie granicy między 

naukami empirycznymi a logiką), problematyzują przypuszczalnie dawniejsze 

założenie, jakoby logika formalna gwarantowała dostęp do absolutnie czystej 

racjonalności. Możliwe, że przywołana tu teoria Quinea porusza kwestię, 

stanowiącą dla współczesnej refleksji nad rozumem poważną trudność. W 

świetle tez Quinea założenie o czystości rozumu odkrywanego poprzez logikę 

może być podważone jako nieoczywiste samo przez się.

Pogląd, jakoby trudności z rekonstrukcją statycznego i pełnego obrazu

czystego rozumu stanowiły skutek uboczny zmian zainicjowanych w logice

formalnej bez mała sto pięćdziesiąt lat temu, jest hipotezą zaproponowaną tu

na podstawie uwag Herberta Schnadelbacha. Z uwag tych wynikało, że dla

filozofii, uznającej konieczność poszukiwania pośrednich (okrężnych) dróg

dostępu do rozumu (Schnadelbach miał tu na myśli przede wszystkim filozofię

Kanta), logika w oczywisty sposób była jedną z takich dróg. Rolę tę, co

próbowano tu wykazać na przykładzie Kanta, logika zawdzięczała swej

szczególnej pozycji w świecie nauk. Jako dyscyplina ograniczona do

definitywnie zamkniętego systemu niezmiennych praw czystego myślenia

wydawała się odbiciem uniwersalnej, ahistorycznej i nade wszystko czystej

racjonalności. Analizy powyższe pokazać miały, że pogląd tego rodzaju staje się
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czymś nieoczywistym w kontekście współcześnie dyskutowanych tez filozofii 

logiki. Z rozważań tych wynikać miało, że nowe, reprezentowane między innymi 

przez Fregego, Bocheńskiego, Gódela i Quinea, spojrzenie na logikę stawia 

przed filozofią szereg dylematów istotnych z punktu widzenia idei 

racjonalności. Czy ujęcie logiki, na którym opierał się Kant, jest ujęciem 

obowiązującym współczesną myśl w tej samej mierze co myśl Kanta? Czy logika 

z punktu widzenia współczesnej filozofii, to nadal ewidentne świadectwo 

istnienia niezmiennego i czystego rozumu? Jak próbowano wykazać, źródłem 

owych dylematów mogła być sytuacja, w której pojęcie logiki (wbrew 

przewidywaniom Kanta) weszło w drugiej połowie XIX stulecia w okres 

znaczących przemian. Hipotetycznie, przemiany, jakim we wskazanym okresie 

ulegać zaczęło pojęcie logiki, spowodowały, że wyznaczane przez logikę 

współczesną warunki rekonstrukcji tego, co racjonalne odbiegają od tych, które 

(mówiąc w pewnym uproszczeniu) wiedza logiczna gwarantowała filozofii 

jeszcze przed pojawieniem się teorii Fregego czy Qinea. Zostało dowiedzione, 

że aktualna w tamtym czasie koncepcja logiki z powodzeniem uzasadniała 

koncepcję czystej racjonalności: dawała mocne podstawy tradycyjnemu 

przekonaniu, że racjonalność, to coś z istoty swej autonomicznego, 

wypreparowanego z empirycznej rzeczywistości, niezależnego od czynników 

zewnętrznych, uniwersalnego, statycznego, niezmiennego w swej formie i 

tożsamego z sobą zawsze i wszędzie. Wnioskując na podstawie tez 

Schnadelbacha, była to koncepcja logiki nadająca jej status medium rozumności 

spełniającego kluczowe wymagania tradycyjnej filozofii ratio.

Ów stan rzeczy wydaje się nasuwać hipotezę, że współczesna rewizja 

poglądów na rozum jest -  przynajmniej po części -  wynikiem wprowadzenia w 

obręb filozoficznego dyskursu nieklasycznych koncepcji logiki. Wprowadzone 

przez autorów takich, jak Frege, Gódel czy Quine, zmiany w myśleniu o logice,
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oto przypuszczalnie jeden z czynników, które warto wziąć pod uwagę, 

rozważając przyczyny narastających w XX wieku trudności związanych z 

uzasadnieniem idei jednolitego wewnętrznie, uniwersalnego, czystego rozumu. 

Tezy cytowanych tu myślicieli, będące właściwym motorem wspomnianych 

zmian, traktować można w tym kontekście jako elementy stopniowo 

komplikujące sytuację filozofii rozumu w jej punkcie wyjścia. Owe tezy, 

wywołujące wrażenie częściowego „odwarstwienia" współczesnej logiki od 

tradycyjnie pojętej racjonalności, mogą być obecnie postrzegane jako jedno z 

prawdopodobnych źródeł aktualnego kryzysu ratio. Jak można by sądzić, 

pozwalają one zdefiniować ów kryzys jako zjawisko wywołane problemem 

zawężonego dostępu do tego, co rozumowe w jego tradycyjnej postaci. Fakt, że 

problem ten, co usiłowano tu wykazać, stanowi konsekwencję współczesnych 

przekształceń w logice, powoduje, że obecną sytuację kryzysu rozumu można 

próbować wyjaśnić, wskazując między innymi na proces „erozji" logiki jako 

medium tego, co racjonalne w jego tradycyjnym ujęciu. Wydaje się, że w 

ramach filozofii współczesnej -  obeznanej chociażby z tezą Stephena E. 

Toulmina o błędnym utożsamianiu racjonalności i logiczności 412 -  jest dziś 

miejsce dla tego typu propozycji interpretacyjnych.

412 A. Motycka: Ideał..., s. 23



III.IV 

NAUKA 

JAKO MEDIUM 

ROZUMU

Jako drugą dziedzinę obok logiki formalnej -  dziedzinę wiarygodnie 

poświadczającą Kantowi obecność rozumu -  Herbert Schnadelbach wymienia 

naukę. Jak można się domyślać, Schnadelbach miał na myśli bardzo określone 

pojęcie nauki, to mianowicie, które filozofia zachodnia kształtowała i rozwijała 

co najmniej od czasów Francisa Bacona.413 Na filozoficznej płaszczyźnie dla 

wielu było ono synonimem poznania z powodzeniem realizującego wartości 

takie jak obiektywność czy prawdziwość.414 Dla Kanta, a potem także dla Hegla, 

pojęcie to było wręcz równoznaczne z wiedzą w ogóle. Jak zauważa Andrzej J. 

Noras, „(...) Hegel rozumie za Kantem wiedzę tylko jako wiedzę naukową i 

dlatego zrównuje wiedzę z nauką".415 Ów aspekt postrzegania nauki przez 

filozofię daje o sobie znać w heglowskiej Fenomenologii ducha: „(...) termin 

<fenomenologia ducha>" -  przypomina Noras -  „oznacza fenomenologiczne 

przedstawienie wiedzy w jej przejawianiu się, czyli proces stawania się wiedzy 

nauką."416 Sam Hegel myśl tę wyrażał następująco: „Owo stawanie się nauki w 

ogóle czyli wiedzy jest właśnie tym, co ukazuje niniejsza Fenomenologia 

ducha."*17

413 A. Motycka: Rozum i..., s. 240
414 Tamże 239
415 A. J. Noras: Kant i Hegel w..., s. 108
416 Tamże
417 G. W. F. Hegel: Fenomenologia..., s.



Zgodnie z omawianym tu pojęciem, nauka, to jednak przede wszystkim dzieło 

czystego rozumu, w całości oparte na specyficznej dla niego zdolności 

poznawczej.418 Co więcej, jednocześnie to także taki rodzaj wiedzy, której, jak 

sądzono, dostarczyć może wyłącznie zmatematyzowane przyrodoznawstwo. 

Jak pisze Alina Motycka, „filozoficzne koncepcje nauki wyrosłe z tej tradycji 

traktowały o nauce w takim rozumieniu, jakie wyznacza angielski termin 

science, a więc zajmowały się przyrodoznawstwem <a zwłaszcza 

zmatematyzowanym^ dla którego nauką podstawową, wyznaczoną 

newtonowskim paradygmatem, była fizyka (...)" 419.

Wynika z tego, że idea nauki jako „wytworu" czystej racjonalności przypada 

akurat na okres, w którym pojęcie „nauka" stanowiło termin o ściśle 

sprecyzowanym, wyraźnie zawężonym zakresie. Przykład Kanta pokazuje, że 

pojęcie to odnoszono niegdyś wyłącznie do matematyki i matematycznego 

przyrodoznawstwa, nie obejmując nim dyscyplin humanistycznych: historii, 

literaturoznawstwa, a także nauk społecznych. W mniemaniu ówczesnych 

filozofów i uczonych, wiedzę naukową cechować powinna apodyktyczna 

pewność. To, że historia czy też literaturoznawstwo nie mogły z uwagi na 

specyfikę swego przedmiotu i metody spełnić powyższego wymagania, 

automatycznie sytuowało je poza nawisem tego, co w ścisłym sensie naukowe. 

Apodyktyczność wiedzy, to kryterium naukowości, które spełnić były wstanie 

jedynie matematyka i przyrodoznawstwo. Dla nauki jako takiej fakt ten 

oznaczał matematyczno-przyrodoznawcze zawężenie pola widzenia świata, dla 

filozofii z kolei wyraźne wytyczenie granic obszaru przejawiania się tego, co

418 Jak zauważa Alina Motycka, „w zakres takiej zdolności wchodzi umiejętność myślenia pojęciowego 
<abstrahowania, to jest, uzyskiwania pojęć, sądzenia <to jest, otrzymywania sądów>, myślenia 
ukierunkowanego <to jest, umiejętności prowadzenia dyskursu>, rozumowania argumentującego, 
wyjaśniającego, uzasadniającego; dowodzenia <czyli myślenia demonstratywnego>; jest to również 
umiejętność przejmowania i poddawania obróbce materiału dostarczanego przez zmysły". A. Motycka: Rozum 
/..., s. 242
419 Tamże, s. 241



racjonalne. Posiłkując się przykładem Kanta, można powiedzieć, że ścisłe i 

wąskie zakresowo (matematyczno-przyrodoznawcze) pojęcie nauki wyznaczało 

filozofii precyzyjnie określony, pewny grunt do badań nad rozumem. Nie 

wychodząc poza naukę, to jest, respektując granice matematyki i 

matematycznego przyrodoznawstwa, Kant mógł mieć pewność, że jego myśl 

porusza się dokładnie w obrębie pola aktywności rozumu. W tym sensie, jak się 

zdaje, matematyczno-przyrodoznawczy profil wiedzy naukowej czasów Kanta 

przekładał się na wysoką wiarygodność nauki jako jasno zdefiniowanego 

medium racjonalności.420

We Wstępie do Krytyki czystego rozumu Kant podkreśla, że matematyka i 

matematyczne przyrodoznawstwo, to dyscypliny wyróżniające się spośród 

innych niepozostawiającą wątpliwości gruntownością. „Słyszy się od czasu do 

czasu" -  powiada Kant - „skargi na płytkość sposobu myślenia naszej epoki i na 

zupełny upadek gruntownej nauki. Nie widzę jednak, żeby te nauki, których 

podwaliny są dobrze założone, jak matematyka, przyrodoznawstwo (...), 

zasługiwały choćby w najmniejszym stopniu na ten zarzut; przeciwnie, 

zachowują one swą dawną sławę gruntowności, a w tej ostatniej nawet ją w 

niej przewyższają".421 Z gruntownością matematyki i przyrodoznawstwa wiąże 

się nieodzownie zagadnienie poznania o priori, na którym, według myśliciela z 

Królewca, opiera się zarówno jedna, jak i druga nauka.422 Dzięki poznaniu 

apriorycznemu wiedzę generowaną w ramach obu tych dyscyplin cechuje z 

jednej strony ścisła konieczność (czyli niemożliwość bycia inaczej), z drugiej

O. Hóffe: Kant, s. s. 56.
4211. Kant: Krytyka czystego..., s. 24-25
422Tytułem uzupełnia dodać należy, że mowa tu nie o analitycznym, ale syntetycznym a priori. Zgodnie z 
kantowskim poglądem w tej kwestii, wszystkie twierdzenia czystej matematyki oraz podstawowe twierdzenia 
czystego przyrodoznawstwa mają status sądów syntetycznych a priorii. O. Hóffe: Kant, s 55 -  56 .



nieograniczona ogólność (czyli brak wyjątków).423 Co więcej, poznanie o priori 

jest tym, co naukę łączy z rozumem jako jego właściwym źródłem.424

Można by pokusić się o stwierdzenie, że wiedza o priori to obszar, w którym 

przecinają się z sobą losy nauki i rozumu. Pokazuje to dobrze Przedmowo do 

drugiego wydania Krytyki czystego rozumu. Kant mówi w niej o rewolucyjnych 

odkryciach nauki, których ludzkość nie mogłaby dokonać, gdyby nie rozum i 

jego zdolność poznawania w trybie o priori. Dzięki owej zdolności rozumu na 

przestrzeni wielu wieków historii rozwoju nauki miały miejsce zarówno 

matematyczne odkrycia Talesa, jak i fizyczne Galileusza czy chemiczne Stahla. 

W przypadkach odkryć każdego z tych uczonych potwierdza się zasada, że 

wiedza naukowa nie byłaby możliwa, gdyby poznanie nasze, jak to dzieje się na 

gruncie zmysłów, tylko dostosowywało się biernie do przedmiotów. Skoro 

jednak wiedza naukowa o figurach geometrycznych, ruchach ciał czy procesach 

chemicznych jest faktem i wyraża się w sądach syntetycznych o priori, to dzieje 

się tak dlatego, że rozum poznaje w świecie jedynie to, co sam uprzednio 

wytworzył dzięki własnej aktywności.425 Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że 

wiedza a priori, to w tym kontekście najlepsze świadectwo obecności rozumu w 

nauce. Jak powiada Kant, „o ile (...) w (...) naukach ma występować rozum, to 

musi się w nich coś poznawać o priori (...)".426 W ocenie Kanta, odkrycia 

naukowe Talesa, Galileusza i Stahla spełniały powyższy warunek, dowodząc 

niezbicie, że rozum od wieków podąża drogą nauki i filozofia właśnie tam 

powinna go szukać.427 W ten sposób za sprawą aprioryczności naukowych 

twierdzeń namysł nad nauką przechodzi nieomal automatycznie w namysł nad

423 Tamże, s. 53
424 _Tamże

B. Saint-Sernin: Rozum..., s. 26-29
4261. Kant: Krytyka czystego..., s. 32
427 B. Saint-Sernin: Rozum..., s. 26



rozumem. Teoria matematycznego przyrodoznawstwa, jaką przedkłada Kant, 

staje się w rzeczy samej krytyką rozumu.428

Jak można by sugerować, kantowski pogląd wpisuje się tu w szerszy nurt 

nowożytnego myślenia, zgodnie z którym poznanie naukowe, to nieodzownie 

„produkt" pracy rozumu. Reprezentując ten typ myślenia, Spinoza podkreślał, 

że „(...) wszelka pewność nabyta ze słyszenia musi być usunięta z nauki. (...) 

Nikomu nic nie przyniesienie samo zasłyszenie czegoś, jeśli czynność rozumu 

tego nie poprzedzi" 429. Według nowożytnego ideału naukowości, wiedza 

naukowa w ścisłym znaczeniu tego terminu stanowić miała ucieleśnienie tego, 

co racjonalne. Sens tego przeświadczenia trafnie ujmuje Herbert Schnadelbach, 

stawiając to oto retoryczne pytanie: „Gdzież (...) poza tym mianoby w świecie 

postępować racjonalnie, jeśli nie w metodycznie regulowanych i 

kontrolowanych procesach poznawczych przyrodoznawstwa ?" 430. Jak 

podkreśla Stefan Amsterdamski, takie a nie inne widzenie nauki, to jest, 

postrzeganie jej jako racjonalnej wspierało się na nowożytnym założeniu o 

istnieniu autonomicznego podmiotu poznającego, zdolnego - niezależnie tak od 

wpływów natury, jak i kultury - przeprowadzać określone zabiegi poznawcze, 

które następnie w formie niezawodnych procedur postępowania badawczego 

mogą być opracowywane i katalogowane (metoda naukowa). Jak zdaje się tego 

dowodzić tok rozumowania Amsterdamskiego, nowożytne przeświadczenie o 

racjonalności nauk takich, jak fizyka Newtona, nie byłoby możliwe bez mniej lub 

bardziej sprecyzowanej idei czystego podmiotu (czystego rozumu).Uniwersalny 

status odkryć, jakich dokonywała nauka, szedł tu w parze z przekonaniem o 

istnieniu szczególnych autonomicznie spełnianych procedur poznawczych, 

które ze swej strony umożliwiają owe odkrycia, to znaczy, dają podstawy do

428 O. Hoffe: Kant, s. 56
429 B. de Spinoza: Traktat o uzdrowieniu...[w:] Psma..., 352
430 H. Schnadelbach: Filozofia jako... [w:] Próba rehabilitacji..., s. 47
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formułowania akceptowalnych w nauce twierdzeń. Z tego punktu widzenia 

mówienie o wiedzy naukowej jako o rezultacie zastosowania wspomnianych 

procedur zakładało funkcjonowanie jakiegoś ośrodka, w którym autonomiczne 

procedury naukowego poznania mogłyby się z powodzeniem realizować. Z 

uwag Amsterdamskiego wywnioskować można, że dla depozytariuszy 

nowożytnego pojęcia nauki (takich między innymi jak Immanuel Kant) 

ośrodkiem tym był niezależnie pracujący rozum.431

Przekonanie filozofii, jakoby badanie podstaw nauki odkrywało przed nami 

stojący za nią rozum, było w czasach Kanta raczej mocno ugruntowane i 

powszechne. Potwierdzają to analizy wielu autorów; obok przywołanego już 

Stefana Amsterdamskiego, można w tej sprawie powołać się na przykład Aliny 

Motyckiej. Autorka ta odnotowuje, że „filozoficzna koncepcja nauki, 

kształtowana i doskonalona przez filozofów związanych z (...) wielowiekową 

tradycją, ściśle wyznaczającą sposób i granice refleksji oraz filozoficznego 

namysłu nad nauką, wspiera się też na określonym pojęciu rozumu jako władzy 

poznawczej, której dziełem jest wiedza naukowa (...). Do lat sześćdziesiątych 

dwudziestego stulecia na gruncie filozofii nauki -  wyjąwszy odstępstwa 

konwencjonalizmu -  panowało przekonanie o racjonalności wiedzy naukowej, 

której gwarancję stanowiła metoda uzyskiwania tej wiedzy wsparta na 

procedurach rozumu (...)."432

Amsterdamski i Motycka opisują sytuację, w której „racjonalność" i 

„naukowość", to wyrażenia de facto synonimiczne. Idąc tropem „późnego" 

Husserla, Tomasz Drewniak przypomina, że pomiędzy racjonalnością a nauką 

doszło w myśli nowożytnej do czegoś w rodzaju semantycznej unifikacji. W jej 

rezultacie w świadomości wielu uczonych XVII i XVIII wieku pojawiło się

431 S. Amsterdamski: Między historią a..., s. 79-80
432 A. Motycka: Rozum i intuicja w nauce. Warszawa 2005, s. 42-43
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wyraźne pojęcie nauki jako jedynie prawomocnej formy przejawiania się 

rozumu. Wydarzenie to miało miejsce w chwili ukonstytuowania się 

nowożytnego ideału nauki, a zatem, według Husserla, w momencie scedowania 

na naukę „nieskończonego zadania" filozofii, do realizacji którego od wieków 

powołany był rozum.433 Od tamtej pory, jak długo w myśli europejskiej 

obowiązywać będzie nowożytny ideał naukowości, tak długo również rozum 

manifestować będzie się głównie za pośrednictwem tego, co naukowe.434 Ten 

stan rzeczy, jak można przypuszczać, w naturalny sposób ugruntował pozycję 

nauki jako medium tego, co racjonalne. Zebrane wcześniej uwagi pozwalają 

twierdzić, że sytuacja nauki w tym względzie zachowała pełnię aktualności w 

czasach Kanta i Hegla. Jak się wydaje, nie sposób tego samego powiedzieć o 

filozofii współczesnej.

Wątpliwość ta znajduje potwierdzenie w publikowanych od kilku już 

dziesięcioleci pracach z zakresu metodologii oraz filozofii nauki. Liczne spośród 

tych prac pokazują, że myśl współczesna zdecydowanie dystansuje się wobec 

opisanego wyżej poglądu na naukę. W wyniku owego zwrotu niebudząca 

wcześniej wątpliwości racjonalność naukowego poznania przestaje być 

oczywistym założeniem filozofii. Wbrew dawniejszym przekonaniom, 

racjonalność nauki staje się kwestią problematyczną i sporną. Pojawiają się 

głosy jednoznacznie kwestionujące rozumny charakter rozwoju wiedzy. 

Przypuszczalnie każe się to zastanowić nad tym, czy odrzucenie przez filozofię 

nowożytnej koncepcji nauki nie oznaczało zarazem porzucenia jednej z

433 „Nieskończone zadanie" filozofii polegało, zdaniem Husserla, na dążeniu do poznania uniwersalnego, to jest, 
przekraczającego wszelkie partykularne punkty widzenia. Od początku dziejów filozofii dążenie to było domeną 
rozumu. W wyniku zmian, jakie w kulturze europejskiej spowodowały narodziny nowożytnych nauk, 
„nieskończone zadanie" filozofii stało się koniec końców celem naukowego poznania. Zdarzenie to -  na co 
zwraca uwagę Tomasz Drewniak -  pociągnęło za sobą krytycznie oceniane przez Husserla zrównanie tego, co 
racjonalne z tym, co naukowe.
434 T. Drewniak: Idea problematyczności filozofii a Kryzys europejskiego człowieczeństwa Edmunda Husserla [w:] 
Red. Z. Ambrożewicz: Oblicza racjonalności. Opole 2205, s. 35-36, 43-44
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najpewniejszych dróg do rozumu? Interpretację taką wydaje się uzasadniać 

opinia Herberta Schnadelbacha. Autor ten jest zdania, że współczesne 

zachwianie wiary w naukową racjonalność musiało pociągnąć za sobą 

zachwianie wiary także w tradycyjny racjonalizm.435 Pogląd Schnadelbacha nie 

jest dziś odosobniony. Również Barbara Skarga upatruje przyczyn kryzysu 

tradycyjnego racjonalizmu w tym, co współcześnie wydarzyło się w nauce.436 

To tam właśnie, jak zauważa Skarga, „(...) wciąż pojawiały się problemy, wobec 

których uczeni czuli się bezradni. Wydawało się jakby sama rzeczywistość 

buntowała się przeciwko jej racjonalizacji lub przeciwko stosowanym w celu tej 

racjonalizacji środkom".437 Z tej racji poniższa analiza tez, ilustrujących 

reorientację w myśleniu o nauce, zmierzać będzie do naświetlenia za ich 

pomocą procesu „erozji" nauki w jej tradycyjnej funkcji medium racjonalności. 

Analiza ta będzie próbą wykazania, że zmiany zaszłe we współczesnym 

spojrzeniu na naukę, to kolejne, obok zmian w logice, zjawisko ograniczające 

filozofię w kontakcie z sferą ratio.

Wiele wskazuje na to, że pierwsze zmiany, otwierające drogę filozofii do 

polemiki z nowożytnym ideałem naukowości, miały miejsce już w kilka 

dziesięcioleci po Kancie. Doszło wówczas do wyraźnego rozszerzenia terminu 

„nauka". W drugiej połowie XIX stulecia -  inaczej niż za czasów Kanta -  również 

dyscyplinom humanistycznym oraz tym, których przedmiot stanowią procesy 

społeczne, zaczęto przypisywać nieodpowiadające im niegdyś miano „nauk". 

Wtedy właśnie, co odnotowuje Adam Grobler, w świadomości filozofów, obok 

nauk matematycznych i przyrodniczych, pojawiły się także, otrzymując swą 

własną, odrębną tożsamość metodologiczną, nauki humanistyczne i społeczne. 

Fakt ich uznania potwierdza akceptowane od Windelbanda i Rickerta
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rozróżnienie na nauki nomotetyczne i idiograficzne. Te pierwsze, kojarzone z 

metodą przyrodoznawstwa, nastawione są na poszukiwanie ogólnych i 

powszechnie ważnych praw, te drugie zaś, łączone z optyką humanistyczno- 

społeczną, orientują się na to, co jednostkowe, kontyngentne, osobliwe, 

indywidualne i swoiste. Fakt ten był dowodem na to, że dawniejsze pojęcie 

„nauki" uległo wówczas znacznemu rozszerzeniu. Rozszerzenie to, jak zdają się 

sugerować uwagi Groblera, miało na celu uczynić pojęcie „nauka" na tyle 

pojemnym, by objęło ono dziedziny nigdy wcześniej podeń niepodpadające: 

między innymi wiedzę o swoistej naturze jednostkowych zdarzeń, jakie 

wypełniają nasze życie społeczne.438

Owo semantyczne rozszerzenie sprawiło, że termin „nauka" utracił w oczach 

współczesnych filozofów dawniejszą ścisłość i ostrość. Dla wielu pojęcie to stało 

się głęboko wieloznaczne, a co za tym idzie, także nieprzejrzyste i niewyraźne. 

W świetle tez Edmunda Mokrzyckiego „nauka", to pojęcie w gruncie rzeczy 

semantycznie niezdeterminowane. Mokrzycki uważa je za otwarte i 

nieograniczone wprzód przez żaden system teoretycznych założeń.439 W 

konsekwencji przyznaje, że w obecnych warunkach pojęcie „nauki" należy 

uznać za trudne, a nawet niemożliwe do zdefiniowania.440

Wątpliwości co do ścisłego znaczenia terminu „nauka" formułowane są dziś 

często w związku z problematyką bliską współczesnej antropologii kulturowej. 

Wątpliwości takie stawiane bywają na przykład w kontekście dylematów 

związanych z analizą porównawczą kultur i przekładem międzykulturowym. 

Podkreśla się, że analityczna wartość podstawowych kategorii stosowanych w 

trakcie tego typu badań staje obecnie pod znakiem zapytania. Wśród kategorii 

tych -  obok magii i religii -  znajduje się nauka. Jak zauważa Stanley Y. Tambiah,

438 A. Grobler: Metodologia nauk. Kraków 2008, s. 250
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w świetle naszej dzisiejszej wiedzy zachodzi obawa, że wszystkie wymienione 

kategorie -  nie wyłączając nauki -  są w rzeczywistości wysoce tendencyjne. Ich 

granice nie wydają się już jak niegdyś jasno wytyczone i przy bliższym 

spojrzeniu zaczynają się zacierać. Niektóre współczesne badania dowodzą, że 

magia, religia i nauka częstokroć w toku swych dziejów nakładały się na siebie i 

wzajemnie przenikały. Uznać słuszność owych teorii, to w gruncie rzeczy 

podważyć punkt widzenia oświeceniowo zorientowanych historyków idei, 

według których każda z omawianych kategorii określa ściśle odrębną i 

odgraniczoną od pozostałych sferę ludzkiego życia.441

Historia zachodniej nauki, widziana z perspektywy ideologii oświeceniowej, 

przedstawiała się jako postępujący od czasów greckich całkowicie 

autonomiczny proces racjonalizacji, stopniowo wypierający z kultury czynniki 

magiczno-religijne na rzecz niezależnego od nich myślenia naukowego. 

Utrzymanie podobnej wizji dziejów nauki, a wraz z nią także ścisłego i 

jednoznacznego pojęcia „nauka", wydaje się utrudnione z uwagi na to, co 

wiemy dziś na temat faktycznych uwarunkowań rozwoju wiedzy naukowej tak 

w starożytnej Grecji, jak i później w wielu krajach nowożytnej Europy. Uważając 

Grecję starożytną za kolebkę współczesnych nauk, wielu historyków zakładało, 

że to właśnie tam -  w okresie do piątego wieku przed Chrystusem -  

zdefiniowane zostały podstawowe i uniwersalne cechy nauki jako absolutnie 

odrębnej dziedziny ludzkiej aktywności. Tambiah podaje za Lloydem, że cech 

takich można wymienić trzy. Po pierwsze: skoncentrowanie uwagi na naturze 

jako sferze odróżnionej od świata nadprzyrodzonego, w której obowiązują 

wyłącznie naturalne regularności i prawa. Po drugie: zastosowanie logiki i 

matematyki w rozwijaniu sposobów uzasadniania i dowodzenia twierdzeń. Po 

trzecie: preferowanie metod wyjaśniania opartych głównie na empirycznej

441 S. Y. Tambiah: Magia, nauka, religia a..., s. 11 -  12



obserwacji. Zgodnie jednak z ustaleniami Lloyda, niewiele faktów potwierdza, 

założenie, jakoby powyższe ujęcie w pełni odpowiadało autentycznej nauce 

dawnych Greków. Co więcej, niewiele również wskazuje na to, by grecka 

recepcja tak zdefiniowanej nauki miała kiedykolwiek wymiar powszechny. 

Powód, dla którego często sądzono, że jest inaczej, to efekt przeświadczenia 

badaczy, jakoby o nauce u jej greckich źródeł można było mówić w całkowitym 

oderwaniu od dziedzin uznawanych za bezwzględnie od niej różnych, to znaczy, 

w całkowitym oderwaniu zarówno od magii, jak i religii. Z perspektywy pracy G. 

E. R. Lloyda Magie, Reason nad Experience, na którą powołuje się Tambiah, 

podejście takie rozmija się z prawdą historyczną i koniecznie wymaga korekty.
442

Przyglądając się położeniu greckiej nauki na przykład przez pryzmat 

medycyny szkoły Hipokratesa, zauważyć można, że pomiędzy nią a magią i 

religią zachodziła wówczas relacja wzajemnych oddziaływań. Jak pisze Stanley 

Y. Tambiah, „(...) mimo rozwoju <naukowej> myśli we wczesnej Grecji, 

funkcjonowali tam liczni uzdrowiciele i wiele systemów leczenia, które zarówno 

zwalczały się, jak i nakładały na siebie w zakresie terapii. Lekarze hipokratejscy, 

zielarze, kapłani-lekarze świątynni działali w tym samym czasie; panowała 

powszechna wiara w skuteczność leków, amuletów, zaklęć i modlitw. 

Określenia takie jak <puryfikacja> czy <oczyszczenie> miały zarówno 

cnaturalne, jak i <moralne> znaczenie (...). (...) Nauka przed Arystotelesem i po 

nim miała cechy mistyczne. Na przykład sekty pitagorejskie kultywowały 

ezoteryczne doktryny i praktyki, w tym mistyczną teorię liczb i astrologię. (...) 

Znaczna część pisarzy i szkół, na przykład Ptolemeusz i inni astronomowie,



którzy odegrali wybitną rolę w rozwoju kosmologii i nauki, łączyła 

zainteresowanie i wiarę w magię z cbadaniami natury>".443

Co do relacji nauka -  religia Tambiah podkreśla, że „(...) ci sami filozofowie i 

prekursorzy <nauki> nie wykluczali <religii> jako sprzecznej czy niezgodnej z ich 

wiedzą. W istocie cboskość natury> była przez Greków traktowana jako 

oczywista i nie stanowiła przedmiotu sporów. Grecy wierzyli, że boska zasada 

przenika wszystkie zjawiska (...)".444 Potwierdzeniem słuszności słów Tambiaha 

może być przykład Talesa z Miletu. W jego postawie da się wyodrębnić dwa 

zupełnie różne, choć zarazem z greckiej perspektywy wcale niewykluczające się 

aspekty. Pierwszy, to abstrahujące od czynników nadprzyrodzonych dążenie do 

ściśle materialistycznego wyjaśniania procesów natury. Drugi, to niebudząca 

wątpliwości wiara w moc bogów jako witalną siłę przyrody, przenikającą byt w 

całości. Stanowisko legendarnego myśliciela z Miletu zdaje się w tym wypadku 

nasuwać wnioski zgodne z intencjami Tambiaha. Jak można się domyślać, 

dowodzi ono, że nauka grecka nie uznawała za konieczność przeprowadzenia 

wyraźnej linii granicznej pomiędzy sobą a religią. Dzięki temu świat nauki 

(świat naturalnych związków przyczynowo-skutkowych) mógł pozostać dla 

Greków światem, gdzie -  jak podobno mawiał Tales -  „wszystko jest pełne 

bogów".445 Konkludując za Tambiahem, powiedzieć można, że „(...) o ile 

starożytni Grecy odróżniali magię od medycyny [<nauki>], o tyle nie 

przeciwstawiali im <religii> (...)".446 Religia dawnej Grecji, to w istocie wspólny 

mianownik, nieusuwalne tło zarówno magii, jak i nauki.447
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Zdaniem Tambiaha, takie współwystępowanie, nakładanie się i zachodzenie 

na siebie porządków -  później rozpatrywanych jako odrębne, a nawet 

wzajemnie wykluczające się, charakteryzowało nie tylko czas narodzin nauki w 

starożytnej Grecji, lecz także -  i to w niemniejszym stopniu -  okres jej rozwoju 

w epoce nowożytnej.448 Niepośledni wpływ magii na nowożytną naukę stanowi 

fakt, który łączyć należy z trwającą w Europie od XV do XVII wieku, szeroką 

recepcją myśli hermetycznej, implikującej nieomal powszechne 

zainteresowanie neoplatońskimi praktykami magiczno-okultystycznymi. Jak 

twierdzi przywoływany przez Tambiaha Peter French, „Odrodzenie 

hermetyzmu wyznaczyło narodziny ery naukowej, ponieważ wyzwoliło pęd, 

który zainspirował człowieka do zmuszenia sił natury, aby mu służyły w stopniu,

o jakim nigdy wcześniej nikomu się nie śniło".449 Postaci magów 

renesansowych -  takich chociażby, jak sławny John Dee -  są, by zacytować tu 

Frances Yates, „(...) wyraźnym przykładem tego, jak wola kierowania, 

pobudzana przez magię epoki odrodzenia, może się stać inspiracją do 

kierowania w autentycznej nauce stosowanej".450 W przypadku Johna Dee 

zainteresowanie użyciem liczb związanych z hebrajskimi nazwami aniołów i 

duchów w kabale stało się niewątpliwą inspiracją do wszczęcia badań nad 

naukowo-praktycznym zastosowaniem matematyki.451 Znaczący wpływ 

neoplatońskich idei magicznych na myślenie naukowe w omawianym okresie 

potwierdza się także w kontekście przełomowych odkryć Kopernika. Istnieje 

hipoteza, że ważnym emocjonalnym impulsem do przeprowadzenia obliczeń 

matematycznych na rzecz koncepcji heliocentryzmu stało się dla autora De 

revolutionibus orbium coelestium ściśle powiązane z hermetyzmem

P. French: John Dee: The World ofan Elizabethan Magus [cyt. za] Tamże, s. 41
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wyobrażenie kosmosu, którego centrum było Słońce. Dokonane przez 

Kopernika obliczenia matematyczne mają, rzecz jasna, dla nauki wartość 

dowodową same w sobie (zupełnie niezależnie od aktualności popularnych w 

XV i XVI stuleciu wyobrażeń hermetycznej kosmologii). Nie zmienia to jednak, 

ani też nie umniejsza znaczenia faktu, że z punktu widzenia Giordano Bruno, 

Słońce teorii kopernikańskiej łączy się wyraźnie z symboliką fenickiej magii 

słonecznej. Opinia Bruno, a także okoliczność, że sam Kopernik uznawał za 

stosowne powołać się w swym dziele na autorytet Hermesa Trismegistusa -  

postać uważaną za proroka hermetyzmu -  czynią przedstawioną hipotezę 

godną odnotowania w historii nowożytnej nauki. O słuszności takiego podejścia 

przekonuje może najdobitniej spektakularny przykład myśli Newtona. Uczony 

ten, podobnie jak wielu innych badaczy jego czasów, przywiązywał wielką 

uwagę do całej tradycji okultystycznej, nie wyłączając alchemii, wróżbiarstwa 

czy magii. Najprawdopodobniej Newton gotów był większe znaczenie 

przypisywać badaniom alchemicznym niż matematyce. Istotnym celem jego 

badań matematycznych była próba odpowiedzi na pytanie o zasadność 

astrologii.452

Co warto dodać, poglądy naukowe i filozoficzne Newtona pozwalają dostrzec 

w tle nowożytnej nauki nie tylko silną obecność inspiracji magicznych, lecz 

także ściśle religijnych. Jak zauważa M. Heller, Newton był myślicielem głęboko 

religijnym, co w widoczny sposób odciskało się na kierunku prowadzonych 

przez niego badań.453 „U Newtona teologia i fizyka ściśle się ze sobą wiązały". 

454 Autor Philosophiae naturalis principia mathematica przekonany był, że „(...) 

największą zasługą jego dzieła jest właśnie to, że -  jak mówił -  wspiera ono
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religię naturalną".455 W poglądach tego rodzaju Newton nie był odosobniony. 

Tak jak on myślało wówczas wielu członków Londyńskiego Towarzystwa 

Królewskiego. Robert Boyle żywił religijne przeświadczenie, że uczeni i badacze, 

jakich skupia Towarzystwo, zdolni są -  dzięki nauce -  poznawać prawdziwą 

istotę dzieł Boga. Wpisując się w tę perspektywę, John Wilkins wierzył z kolei, 

że najlepszym i najskuteczniejszym sposobem oddawania czci Bogu jest 

naukowe badanie praw rządzących światem natury.456

Ten swoisty alians nauki i religii w XVI i XVII wieku, to w świetle popularnej 

tezy Maxa Webera wynik rozpowszechniania się wśród Europejczyków postaw i 

wartości, wypracowanych w ramach reformacyjnego ruchu protestanckiego. 

Religia protestancka stworzyła, jak twierdził Weber, obraz świata, w którym 

czysto naukowa postawa człowieka względem natury nie tylko nie staje w 

sprzeczności z religią, lecz nadto sama okazuje się mieć wyraźnie religijny sens. 

457 Zjawisko to zdołał uchwycić i opisać w swej pracy także Robert K. Merton: 

„Głęboko w tym czasie zakorzenione zainteresowania religijne zdecydowanie, 

acz w sposób jedynie pośredni, skłaniały do systematycznego, racjonalnego i 

empirycznego badania zjawisk Natury dla chwały Bożej i w celu uzyskania 

kontroli nad zepsutym światem doczesnym".458 Jak zauważa Merton, „poparcie 

protestantyzmu dla otwarcie wyrażanego utylitaryzmu, świeckich 

zainteresowań, empiryzmu, praw, a nawet obowiązku librę ex amen i 

bezpośredniego kwestionowania autorytetów przez jednostkę, bliskie było 

podobnym wartościom nowożytnej nauki. Być może najistotniejszy w tym 

wszystkim był aktywny, ascetyczny impuls skłaniający protestantów do studiów
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nad światem przyrody, by poddać go kontroli człowieka".459 Pisząc o nauce i 

religii epoki nowożytnej w tym kontekście, Merton konkluduje: „Te dwie 

dziedziny były (...) dobrze zintegrowane i podtrzymywały się wzajemnie w 

podstawowych zasadach i założeniach nie tylko w XVII-wiecznej Anglii, lecz 

również w innych miejscach i okresach".460

Podsumowując: wyniki badań, na które pragnie zwrócić naszą uwagę Stanley 

Y. Tambiah, skłaniają do poważnej rewizji założeń przyjmowanych w obrębie 

oświeceniowej i post-oświeceniowej historiografii nauki. W kontekście ustaleń 

badaczy takich, jak Lloyd, Yates, French, Weber czy Merton, podstawowe 

założenie owej historiografii, że nauka, to sfera ludzkiego życia, której rozwój 

opisać można, marginalizując wpływ czynników uznawanych za pozanaukowe, 

jest obecnie przeświadczeniem wymagającym przewartościowania i korekty. 

Jak się wydaje aktualne spojrzenie zarówno na starożytną, jak i nowożytną 

historię nauki, nie powinno pomijać związków łączących ją z losami magii i 

religii. Związki te, na co wskazują przedstawione przez Tambiaha liczne 

przykłady, świadczyć mogą o głębokim zintegrowaniu tego co magiczne, 

religijne i naukowe w kulturze Zachodu. Zaznaczające się od czasów greckich aż 

po nowożytność wzajemne relacje owych trzech sfer pokazują, że znane nam 

późniejsze próby ścisłego i precyzyjnego definiowania granic naukowości, to 

przypuszczalnie rezultat zbiorowego zapomnienia, którym europejskie 

oświecenie objęło nieomal cały obszar nie-naukowych (w tym magiczno- 

religijnych) treści tkwiących w nauce.461 Fakt ten, co niewykluczone, stanowić 

może podstawę wątpliwości podobnych do tych, jakie implikuje pogląd 

przywołanego wcześniej Edmunda Mokrzyckiego. Jak można by sugerować, 

rosnąca współcześnie świadomość aktywnego udziału magii i religii w procesie

S. Y. Tambiah: Magia, nauka, religia a..., s. 42 -  45



kształtowania zachodniej idei nauki wzmacnia tezę Mokrzyckiego, że „nauka", 

to termin niewyraźny, nieostry i wieloznaczny. Coraz lepiej udokumentowane 

zjawisko „nieszczelności" granic nauki, dopuszczających do obiegu w obrębie 

myśli naukowej treści zarówno magicznego, jak i religijnego pochodzenia, 

znacząco koresponduje ze współczesnym poczuciem nieprzejrzystości pojęcia 

„tego, co naukowe". W jakimś sensie wzmacnia ono wrażenie nieostrości 

terminu „nauka", które wraz z rozszerzeniem owego pojęcia o dyscypliny 

społeczne i humanistykę dało o sobie znać w drugiej połowie XIX wieku 

(Grobler).

Współcześnie wrażenie to artykułowane bywa nie tylko na gruncie filozofii 

nauki (Mokrzycki), lecz także poza nią. W powieści Kula i krzyż Gilbert K. 

Chesterton pisał: „(...) W świecie nauki (...) więcej jest rzeczy trudnych do 

nazwania, nieuchwytnych i podobnych do widziadeł sennych niż w strefie poezji 

i religii (,..)".462 Można by zaryzykować twierdzenie, że nauka postrzegana w 

ten sposób gubi aktualną w czasach Kanta własność dobrze ugruntowanego 

medium racjonalności. Ujmowanie nauki jako zjawiska o nieprzejrzystej 

naturze, trudnego lub nawet niemożliwego do zdefiniowania, przypuszczalnie 

rzutować musi negatywnie na ocenę jej wartości jako pośrednika między 

filozofią a czystym rozumem. Zgodnie z poglądem E. Mokrzyckiego, w obrębie 

nauki, której pojęcie kształtowane jest w ścisłym związku ze zmiennym i 

migotliwym obrazem całej kultury (nie wyłączając sfer magii i religii), filozofia 

nie jest wstanie wykazać obecności czystej i uniwersalnej racjonalności.463 

Hipotetycznie, twierdzenie jakoby granice tego co naukowe miały jedynie 

płynny i nieuchwytny charakter (stale zależąc od szeroko rozumianego 

kontekstu kulturowego), skłaniać może do sugestii, że to, co filozofia odkrywa

452 G. K. Chesterton: Kula i krzyż. Tłum. M. Skibniewska. Warszawa 1992, s. 5
463 M. Kempny: Spory wokół racjonalności: tradycyjne systemy myślenia a racjonalność nauki [w:] Red. H. 
Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. J. Siemek: Racjonalność, nauka..., s. 109 -11 0
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w tak pojętej nauce jako rozum, samo także okazuje się czymś płynnym i 

nieuchwytnym w swych granicach. Jak można podejrzewać, racjonalność 

widziana przez pryzmat współcześnie rozumianej nauki nieuchronnie 

prezentować będzie się jako coś nieokreślonego, wieloznacznego, 

niepozwalającego się zdefiniować.

Zależność między poczuciem nieuchwytności tego co rozumne w nauce, a 

opisanymi wyżej przekształceniami w interpretowaniu samej kategorii nauki, 

stanowi tu tylko pewną hipotezę. Niemniej jednak, jak dowodzą tego 

wypowiedzi niektórych współczesnych autorów, warto zwrócić uwagę na fakt, 

że wieloznaczność i niedefiniowalność to obecnie bez wątpienia cechy 

przypisywane zarówno nauce, jak i rozumowi. Na podstawie toczonych dziś 

dyskusji nad nauką widać, że nie ma wśród filozofów zgody co do jednej 

wspólnej wykładni terminu „racjonalność". Często w trakcie owych dyskusji 

broni się tezy o racjonalności nauki przy jednoczesnym stawianiu zarzutów ojej 

irracjonalność w ujęciu strony przeciwnej.464 „Racjonalność -  jak wiadomo -  

niejedno ma imię. Już samo jej zdefiniowanie" -  twierdzą Stanisław Wszołek i 

Robert Janusz -  „rodzi niemałe problemy".465 „(...) Rozum staje się" -  jak 

powiada Herbert Schnadelbach -  „niedefiniowalny, to zaś, co mamy na myśli, 

mówiąc <rozum>, jest w najlepszym razie otwartą klasą wykazującą rodzinne 

podobieństwa (...)".466

Poza semantycznym rozszerzeniem pojęcia nauki oraz wzrostem historycznej 

wiedzy na temat przenikania magii i religii do sfery tego co naukowe, zaczął 

zaznaczać się w XX wieku inny jeszcze proces, podobnie jak tamte 

problematyzujący funkcję nauki jako medium rozumu. Chodzi tu o rozgorzały w 

latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia i trwający de facto po dziś dzień spór

464 A. Motycka: Ideał racjonalności..., s. 9 -  10
465 S. Wszołek, R. Janusz: Od redaktorów  [w:] Red. S. Wszołek, R. Janusz: Wyzwania..., s. 9
466 H. Schnadelbach: O dialektyce rozumu... [w:] Rozum i..., s. 50
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wokół racjonalności metody naukowej. Przekonanie o niezawodnej obecności 

rozumu w nauce opierało się na założeniu, że wiedza naukowa jest racjonalna, 

a zatem, że w całości stanowi ona rezultat zastosowania procedur 

wyznaczonych przez rozum. Za ostatnią koncepcję nauki, konsekwentnie 

podtrzymującą tradycyjną tezę o ścisłej racjonalności postępowania 

naukowego, uważa się hipotetyczny dedukcjonizm Karla R. Poppera.467 Autor 

Logiki odkrycia naukowego istotnie nigdy w toku swej działalności nie zwątpił w 

ideę racjonalności wiedzy naukowej. Mimo to jednak, jak zauważa Alina 

Motycka, jego krytyka uznawanej powszechnie metody indukcyjnej dała w 

jakimś sensie początek innym, bardziej radykalnym głosom. Złożyły się one na 

szeroki nurt totalnej krytyki tradycyjnego paradygmatu naukowości. W jego 

ramach otwarcie zakwestionowano wiele dotychczas respektowanych, 

fundamentalnych założeń, w tym także założenie o racjonalnej naturze nauki. 

468 Jak pisze Alina Motycka, „(...) wykazywano, że nie istnieją takie 

ponadhistoryczne standardy postępowania naukowego, które pozwalałyby 

uczonemu w sposób całkowicie racjonalny przejść od starej do nowej teorii 

paradygmatycznej w nauce, zaś uczony zaopatrzony w popperowskie standardy 

racjonalnego postępowania nie może dokonać wyboru nowej teorii w sposób w 

pełni racjonalny, gdyż w swej praktyce badawczej napotyka na sytuacje, dla 

których podejmować musi arbitralne decyzje (a więc dekrety o charakterze

467 Według Poppera, postępowanie hipotetyczno-dedukcyjne w nauce jest racjonalne, ponieważ wspiera się 
ono na procedurze wyznaczonej przez sam rozum. Procedurę tę wyraża znany z logiki formalnej schemat 
rozumowania, przebiegający zgodnie z logiczną formułą modus tolendo tolens. W popperowskiej koncepcji 
nauki uczeni mają dostęp do racjonalnych (uniwersalnych i ponadczasowych) standardów postępowania, 
gwarantujących racjonalność działań naukowców w przebiegu całego procesu badawczego. Zachowanie owych 
standardów zapewnia uzyskiwanej w toku badania naukowego wiedzy status poznania całkowicie zgodnego z 
rozumem.
468 A. Motycka: Rozum /'..., s. 243 -  244. W najbardziej skrajnych przypadkach nie tylko odmawiano nauce 
racjonalności, lecz nadto -  jak czynił to Paul Feyerabend -  postulowano w trybie normatywnym, że powinna 
być ona irracjonalna. A. Motycka: Ideał racjonalności... s. 9



konwencjonalnym, niezabezpieczone odgórnie racjonalnością gotowego 

standardu)".469

Cytowana wypowiedź trafnie charakteryzuje podejście wyrosłe między 

innymi z paradygmatycznej koncepcji Thomasa Kuhna. Wbrew Popperowi, 

Kuhn pragnie zwrócić uwagę filozofów nauki na obecne w postępowaniu 

badawczym momenty załamywania się z góry wyznaczonych algorytmów 

działania. Zjawiska takie dają o sobie znać w trakcie „rewolucji naukowych", to 

znaczy, w czasie przechodzenia od starego do nowego paradygmatu w nauce. 

Aby opisać postępowanie uczonych w tym szczególnym okresie nie wystarczy 

posłużyć się schematami logicznymi. Sytuacja „rewolucji naukowej" wymaga 

uwzględnienia czynników „zewnętrznych" (pozanaukowych) i odwołania się do 

kategorii spoza sfery czystej logiki, a więc na przykład do kategorii 

psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznych, politycznych i wielu innych. 

Wynika to z faktu, że moment zmiany paradygmatu, to czas, w którym uczony 

zmuszony jest działać irracjonalnie. Nieraz w takich okolicznościach wchodzi on 

w rolę kogoś „nawracającego na nową wiarę". Rola taka nie wyklucza 

możliwości sięgania po typowe narzędzia propagandy, eliminując z użycia 

standardową drogę dowodzenia i argumentacji.470

Teoria Kuhna utorowała drogę wszystkim tym, dla których wiedza naukowa, 

to także albo nawet wyłącznie „produkt" procesów społecznych, politycznych, 

ekonomicznych. Kuhnowska Struktura rewolucji naukowych otwierała 

perspektywę rozwoju między innymi dla socjologicznej koncepcji nauki. 

Umiarkowanie nastawieni zwolennicy tej koncepcji uważają, że działania i 

decyzje uczonych w znacznym stopniu warunkowane są przez ich własne 

społeczne otoczenie. Wersja radykalna socjologicznej koncepcji nauki mówi z

469 A. Motycka: Rozum i..., s. 244 -  245
470 A. Motycka: Problem racjonalności w filozofii nauki [w:] Red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. J. Siemek: 
Racjonalność, nauka..., s. 179



kolei o regułach postępowania naukowego jedynie jako o tworach w całości 

konstruowanych społecznie.471 Omawiany kierunek myślenia, zmierzający do 

osadzenia fenomenu nauki w konkretnym kontekście społecznym, wpisuje się 

w kulminującą u Paula Feyerabenda tendencję, by działalność badawczą 

naukowców wiązać jak najściślej z jej szeroko rozumianym „otoczeniem 

duchowym".472

Jak się wydaje, sednem owego podejścia jest dystans i rezerwa 

współczesnych badaczy do wyobrażenia nauki jako aktywności całkowicie 

kulturowo, społecznie czy ekonomicznie niezależnej. Badania nad nauką, 

odrzucające założenie o jej wewnętrznej niezależności, odsłaniają wciąż nowe 

sieci relacji i połączeń, wtapiających naukę w tło zewnętrznej (pozanaukowej) 

rzeczywistości. Do badań tego typu zaliczyć można na przykład te, które 

względnie niedawno legły u podstaw prac Lindsaya Watersa 473 i Sheldona 

Krimskyego 474. W książce pod tytułem Zmierzch wiedzy Waters porusza 

problematyczną kwestię szkodliwego -  w jego ocenie -  wpływu mechanizmów 

wolnorynkowych na sposób funkcjonowania instytucji badawczych, tudzież 

także na merytoryczny poziom dopuszczanych do obiegu publikacji naukowych. 

Watersa interesuje, jakie skutki dla nauki (zwłaszcza dla humanistyki) przynosi 

komercjalizacja szkolnictwa wyższego oraz trwająca od kilku już dziesięcioleci 

korporacyjna przemiana uniwersytetów.475 Jego zdaniem, „pozwoliliśmy 

jednowymiarowej mentalności tak mocno spętać uniwersytet, że ludzie 

traktują wolny rynek jako ostateczny wyznacznik jego wartości. Jedną z 

kluczowych postaci, które wprowadziły do akademii tego typu rynkową

471 Tamże, s. 186
472 D. Mendrala: Anarchistyczna negacja metody naukowej u Paula K. Feyerabenda [w:] Red. A. Kiepas: Człowiek 
wobec wyzwań racjonalności. Katowice 2002, s. 57 -  58
473 L. Waters: Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych. Tłum. T. Bilczewski. 
Kraków 2009
474 S. Krimsky: Nauka skorumpowana ? O niejasnych związkach nauki i biznesu. Tłum. B. Biały. Warszawa 2006
475 L. Waters: Zmierzch wiedzy..., s. 11 - 1 4



ideologię, był" -  jak przypomina Waters -  „noblista R. H. Coase. W swojej 

pełnej wigoru polemice z lat 80, zatytułowanej The Market for Goods and the 

Market for Ideas dowodził, że oba należy postrzegać jako tożsame 476 

Konsekwencją jest sytuacja, w której „pieniądze zmieniły strukturę 

amerykańskiej akademii na swą własną modłę (...)" 477. Obecnie wolnorynkowy 

wymóg wzmożonej produktywności określa rzeczywistość badań naukowych w 

stopniu nigdy dotąd niespotykanym. Jak podkreśla autor Zmierzchu wiedzy, fakt 

ten odpowiada za swoistą „hiperinflację" teorii naukowych, spośród których 

wiele, to teorie powstające bez przewodniego udziału autonomicznych 

wartości poznawczych.478

Związki nauki z gospodarką, przemysłem i biznesem -  rozpatrywane jako 

czynniki determinujące kształt działalności badawczej uczonych -  stanowią 

także temat rozważań Sheldona Krimskyego. „(...) Nauka -  jak pisze Krimsky -  

staje się zakładnikiem przedsiębiorczości, wiedza zaczyna mieć wartość 

pieniężną, a konkretna ekspertyza może być po prostu kupiona. Współczesny 

portret podziwianego i odnoszącego sukcesy człowieka nauki nie jest już 

wzorowany na takich naukowcach, jak Linus Pauling czy George Wald, którzy 

poświęcali się czystej nauce. Dziś naukowiec, któremu się powiodło, to

raczej ten, który potrafi uczestniczyć w postępie naukowym, jednocześnie 

umiejętnie przekształcając wiedzę w produkt handlowy. (...) Panuje opinia, że to 

właśnie naukowcy, którzy potrafią przekuwać idee na wymierne korzyści, 

najlepiej służą (...) naprawie świata, gdy tymczasem inni, poświęcając się 

wyłącznie rozwijaniu nauk podstawowych, hamują postęp, pozwalając swoim 

odkryciom pozostać jedynie niezrealizowanymi ideami".479 Spojrzenie na naukę

476 Tamże, s. 17
477 Tamże, s. 18
478 Tamże, s. 31
479 S. Krimsky: Nauka skorumpowana..., s. 19 -  20



i naukowców z tej perspektywy potęguje tylko istniejące już od jakiegoś czasu 

przeświadczenie, że aktywność naukowa nie jest w swej istocie ani działalnością 

wolną, ani niezależną. „Kiedy (...) uczelnie bądź instytuty badawcze (...) 

przekształcane są w prywatne przedsiębiorstwa, tracą swój status niezależnych 

i wolnych od wpływów prywatnego interesu ośrodków nauki".480

Podsumowując: zagadnienia analizowane przez Watersa i Krimskyego 

pokazują, że współczesna refleksja nad nauką nauczyła się koncentrować 

uwagę na swoim przedmiocie, uprzednio konsekwentnie sytuując go w 

określonym kontekście kulturowo-społeczno-ekonomicznym. Kontekst 

wyznaczony przez zdominowaną mechanizmami wolnego rynku kulturę 

zachodniego kapitalizmu, to akurat jeden z wielu możliwych układów 

odniesienia, do którego postanowili odwołać się autorzy wyżej cytowanych 

prac. Jak można by sugerować, obaj -  zarówno Waters , jak i Krimsky -  są tu 

spadkobiercami zainicjowanego przez Kuhna i Feyerabenda kontekstowego 

myślenia o nauce. Jego upowszechnienie wśród badaczy pociągnęło za sobą 

zachwianie tradycyjnej relacji nauka -  rozum. Doszło do tego wskutek 

zdecydowanej krytyki wymierzonej w koncepcję czystego rozumu naukowego. 

Jak wiadomo, myśliciele pokroju Paula K. Feyerabenda kierowali „(...) zarzuty 

pod adresem oderwanej od kontekstu (...) racjonalności metody naukowej (...)" 

481. Racjonalność taka -  według Feyerabenda -  nie może być obecna w nauce, 

gdy tę rozpatruje się jako zależną od relatywnego „duchowego otoczenia". 

Różnorodność sposobów rozumienia nauki, z jaką stykamy się w odmiennych 

obszarach kulturowo-społecznych, wydają się przekreślać tradycyjne nadzieje 

filozofii, by poprzez naukę odczytywać racjonalność w jej czystej i uniwersalnej

480 , ,Tamże, s. 23
481 D. Mendrala: Anarchistyczna negacja metody... [w:] Red. A. Kiepas: Człowiek wobec wyzwań..., s. 58



postaci.482 Szybko przekonano się, że w historycznie zmiennej nauce odnaleźć 

można zaledwie historycznie zmienną racjonalność.483

Z filozoficznego punktu widzenia jest to bez wątpienia poważny problem. 

Zwraca uwagę fakt, że zmienny rozum współcześnie pojętej nauki w żadnym 

razie nie zgadza się z jego tradycyjną wizją, a nawet wprost ją podważa. Rzecz w 

tym, że „(...) przynajmniej do Hegla przez <rozum> rozumiano coś 

niezmiennego, koniecznego i ogólnego, w kantowskich zaś warunkach 

filozofowania należy zapytać, gdzie w ogóle miałyby się spotkać niezmienność, 

konieczność i ogólność, jeśli nie w obrębie samego rozumu. Co takiego mogłoby 

być zmienne, kontyngentne i indywidualne, a zarazem zasługiwać na nazwę 

<rozumu>? W związku z egzegezą tradycyjnej i naszej intuicyjnej koncepcji 

rozumu powiedzmy w tym miejscu tyle tylko, że idea historyczności rozumu 

ściąga na siebie podejrzenie o wewnętrzną sprzeczność i chęć godzenia rzeczy 

wzajemnie się wykluczających".484 Nadto: problem z historyczno-kulturową 

różnorodnością sposobów rozumienia racjonalności w nauce polega także na 

tym, że stawia nas ona przed niedającym się rozstrzygnąć i irracjonalnym w 

gruncie rzeczy sporem o „lepszą" i „gorszą" racjonalność.485

Świadomość powagi problemów, jakie wywołuje współcześnie idea 

racjonalności nauki, w znacznym stopniu tłumaczy fakt pojawienia się nurtu 

kontestującego tradycyjny paradygmat naukowości, łącznie z jego 

fundamentalną wiarą w czysty i uniwersalny rozum naukowy. Nurt ten zrodził i 

upowszechnił pogląd, że „wzajemne nakładanie się sfery nauki i tak szeroko 

rozumianego przez P. K. Feyerabenda <otoczenia duchowego> (...) nie

Tamże, 57 -  58
483 A. Motycka: Problem racjonalności w... [w:] Red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. J. Siemek: Racjonalność, 
nauka..., s. 179 -  180
484 H. Schnadelbach: O dialektyce rozumu... [w:] Rozum i..., s. 50 -  51
485 D. Mendrala: Anarchistyczna negacja metody... [w:] Red. A. Kiepas: Człowiek wobec wyzwań..., s. 58



dostarcza nam żadnej podstawy ludzkiej racjonalności (,..)".486 Analizując jego 

zasadnicze skutki, Alina Motycka stawia tezę, że „(...) we współczesnej filozofii 

nauki dyskusja nad racjonalnością traci sens" 487. Jak zatem można by 

sugerować, zmiany zaszłe w podejściu do nauki -  zmiany, które przyczyniły się 

do podważenia tradycyjnego poglądu, jakoby wiedza naukowa była dziełem 

samego tylko rozumu, wpłynąć mogły istotnie na rozwinięcie i pogłębienie 

problemu o bardziej ogólnym charakterze, obecnie często występującego w 

literaturze filozoficznej pod nazwą kryzysu racjonalności. Rozszerzenie i 

uwieloznacznienie pojęcia nauki, zatarcie ostrej niegdyś granicy między nauką 

a innymi sferami życia, wreszcie też uzależnienie kierunku badań naukowych od 

relatywnego w swej naturze historyczno-społeczno-kulturowego kontekstu, to 

wszystko zjawiska, pod wpływem których dawniej synonimiczny związek 

wyrażeń „naukowy" i „racjonalny" ulegać zaczął wyraźnemu osłabieniu. 

Przypuszczalnie z wydarzeniem tym -  obok generalnego przewartościowania 

założeń klasycznej filozofii nauki -  łączyć należy również fakt ukonstytuowania 

we współczesnej myśli narastającego poczucia deficytu obecności rozumu.

W świetle cytowanych tu wypowiedzi D. Mendrali i A. Motyckiej można by 

zaryzykować twierdzenie, że wraz z zanegowaniem tezy o racjonalności nauki 

duża i ważna część sfery ratio została w jakimś sensie utracona przez filozofię. 

Ujmując rzecz inaczej: filozofia (wskutek współczesnych przekształceń w 

interpretowaniu podstaw nauki) nie ma obecnie absolutnej pewności, że 

wchodząc w obszar tego, co naukowe, odnajdzie tam oparcie w strukturach 

czystego rozumu. Trudności z wykazaniem stałego oddziaływania czystej 

racjonalności na naukę, oto być może jeden z najważniejszych powodów, dla 

których rozum stał się dziś ideą tak bardzo problematyczną. Kryzys tradycyjnej

486 tTamże
487 A. Motycka: Problem racjonalności w... {w:] Red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. J. Siemek: Racjonalność, 
nauka..., s. 169



koncepcji nauki i jej „erozja" jako niekwestionowalnego medium rozumności, 

to prawdopodobnie fakt, bez którego rozumienie przyczyn współcześnie 

ambiwalentnej czy wręcz sceptycznej postawy wobec rozumu nie byłoby pełne.

III.V 

MORALNOŚĆ 

JAKO MEDIUM 

ROZUMU

Trzecią -  po logice formalnej i nauce -  dziedziną, spełniającą niegdyś dla 

filozofii funkcję medium rozumu, była moralność. Zgodnie z przywołanymi tu 

uwagami Herberta Schnadelbacha, przykład takiego stanu rzeczy -  podobnie 

jak w dwu poprzednich wypadkach -  znajdujemy u Kanta. Na okoliczność 

pełnienia przez moralność funkcji medium tego, co rozumne, wydaje się 

wskazywać kantowska koncepcja faktu rozumu. Na jej gruncie -  bardziej może 

niż gdziekolwiek indziej -  dostrzec można, jak silnie powiązane były niegdyś 

moralność i rozum.

Przede wszystkim fakt rozumu, to pojęcie stosowane przez myśliciela z 

Królewca wyłącznie na płaszczyźnie filozofii praktycznej. Jak zauważa O. Hóffe: 

„na fakt rozumu natyka się Kant jedynie w obszarze tego, co praktyczne, ale już 

nie w obszarze tego, co teoretyczne^ Podczas gdy rozum teoretyczny zawsze 

jest związany możliwym doświadczeniem, to w obszarze działania, i tylko tu, 

występuje czysty rozum".488 Teoria faktu rozumu miała na celu wykazać, że

488 O. Hóffe: Kant..., s. 189



moralność nie jest pozorem czy iluzją, ale faktem, czymś rzeczywiście 

istniejącym.489 Jej zadaniem było dać potwierdzenie, że „(...) Kantowska etyka 

nie jest oderwaną od życia teorią abstrakcyjnej powinności, lecz własną 

refleksją rozumu praktycznego oraz jego ostatecznym spełnieniem w wymiarze 

tego, co moralne" 490.

Moralność w najogólniejszym a zarazem najbardziej pierwotnym sensie, to 

nie ten lub ów konkretny przepis czy prawo moralne, ale sama świadomość 

tego prawa (sama świadomość bezwarunkowego zobowiązania), której 

źródłem -  przez wzgląd na jej apodyktyczność -  nie może być empiria. Jako 

taka stanowi ona rzeczywistość zawsze już wprzód daną i z góry przez nas 

uznawaną .491 Moralność jako świadomość bezwarunkowego zobowiązania 

odsyła tu ze swej strony do idei pierwotnego, całkowicie autonomicznego 

prawodawstwa, o którym wiadomo, że u Kanta tożsame było z czystym 

rozumem. Jak czytamy w Krytyce praktycznego rozumu, moralność, to „(...) 

zasada, w której rozum, o ile chodzi o przyczynowość, nie powołuje się już na 

nic innego jako na motyw determinujący, lecz sam go już w sobie dzięki owej 

zasadzie zawiera i gdzie więc on sam jako czysty rozum jest praktyczny" 492. 

Dlatego też -  w rozumieniu Kanta -  poprzez moralność w najbardziej 

fundamentalnym znaczeniu tego słowa, to znaczy, „poprzez świadomość 

bezwarunkowego zobowiązania objawia się rozum jako <pierwotnie 

prawodawczy>" 493. Dlatego, jak powiada Hóffe, „(...) czysty rozum, niezależny 

od wszystkiego, co empiryczne, w tym wypadku od wszelkich skłonności, jest w 

obszarze tego, co praktyczne czymś realnym".494

489 Tamże, s. 188 -  189
490 Tamże, s. 189
491 Tamże, s. 190
4921. Kant: Krytyka praktycznego rozumu. Tłum. J. Gałecki. Warszawa 1984, s. 171
493 O. Hóffe: Kant..., s. 188
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Można powiedzieć, że - zdaniem myśliciela z Królewca - czystego rozumu nie 

trzeba szukać daleko. Do jego odkrycia wystarczyło Kantowi skierować uwagę 

na fakt moralności, której zasada, jak zauważa on sam, „(...) od dawna 

znajdowała się w rozumie wszystkich ludzi, wcielona w jego istotę (...)" 495. 

Istnienie owej zasady jako faktu rozumu łatwo potwierdzić badając sądy, jakie 

wydajemy na temat formy zgodności ludzkich poczynań z moralnym prawem. 

Ściśle rzecz ujmując, chodzi tu o sądy, za pośrednictwem których wyraża się 

moralną słuszność jakiegoś czynu, niezależnie od poczucia spełnienia 

osobistego szczęścia, to jest, nierzadko wbrew własnym indywidualnym 

skłonnościom. Sytuacji, w warunkach której formułuje się tego typu sądy, nie 

sposób wyjaśnić inaczej, jak odwołując się do pojęcia bezwarunkowego 

prawodawstwa, zachowującego swą ważność bez względu na występowanie 

sprzecznych z nim skłonności empirycznego pochodzenia. Moment 

niezależności od tego, co empiryczne (w tym wypadku od osobistych 

skłonności) oznacza, że sytuacji, o której tu mowa, nie podobna zrozumieć nie 

wskazując na rozum. Z perspektywy Kanta ów brak empirycznej determinanty 

w sądach moralnych, to sygnał, że źródłem ściśle pojętej moralności nie może 

być nic innego, aniżeli sam czysty rozum.496 Co więcej, to przypuszczalnie także 

zadowalające potwierdzenie tezy, że w warunkach filozofii Kanta moralność 

stanowi w pierwszym rzędzie „miejsce" przejawiania się rozumu: jego 

niepodważalne medium i świadectwo.

Wniosek, jaki z tego wypływa, można by sformułować następująco: już sam 

fakt, że człowiek jest podmiotem refleksji moralnej utwierdza filozofię co do 

jego rozumnej natury. Jak się wydaje, do analogicznych konkluzji prowadzi tu 

nie tylko etyka samego Kanta, lecz nadto także w jakimś sensie cała tradycja
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myśli etycznej Zachodu. Potwierdzeniem tego może być pozycja i miejsce, jakie 

-  w zgodzie z ową tradycją -  zajmować zwykł rozum w dziedzinie tego, co 

moralne. W ramach tradycyjnych poglądów częstokroć powraca motyw 

naczelnej i kierowniczej roli rozumu w kształtowaniu właściwych postaw 

moralnych człowieka. Zwykle to właśnie rozumowi przypisują one zdolność 

wyznaczania słusznej moralnie miary ludzkiego postępowania i nadawania mu 

waloru autentycznej etyczności. Jak podkreśla Zygmunt Bauman, był czas, gdy 

uważano, że szczególne uprawnienia i kompetencje, jakie filozofowie 

przyznawali sobie częstokroć w zakresie moralnego prawodawstwa i osądu, 

zawdzięczali oni „(...) rozszyfrowaniu, sine ira et studio, bezstronnych i 

nieznoszących sprzeciwu nakazów Rozumu" 497.

Ugruntowanie etyki w rozumie, to wątek, który obecny jest w myśli 

europejskiej już od czasów greckich. Znajdujemy go między innymi u 

Arystotelesa. Zdaniem Stagiryty, działanie prawdziwie etyczne -  realizujące 

najwyższe dostępne człowiekowi dobro: szczęście, to takie działanie, które 

zgodne jest z ludzką naturą. Człowiek, według definicji samego Arystotelesa, 

jest, jak wiadomo, istotą rozumną (animal rationale), a w związku z tym 

działanie o charakterze etycznym powinno polegać w jego przypadku zawsze 

na postępowaniu zgodnym z rozumem. Rozumne działanie jest niezbędne, by 

cnoty etyczne, które z natury nie stanowią od razu gotowych dyspozycji 

człowieka, mogły się urzeczywistnić. Ludziom dano jedynie możliwość bycia 

etycznymi, która w toku życia wymaga dopiero swej aktualizacji. W opinii 

Arystotelesa, owo przejście od moralnej „możności" do „aktu", to dzieło 

rozumu, a ściślej rzecz ujmując, rozumnej praksis.498

497 Z. Bauman: Dwa szkice o..., s. 42
498 A. Sikora: Od Heraklita do Husserla. Spotkania z filozofią. Warszawa 2001, s. 68
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Nie ulega w tym kontekście wątpliwości, że refleksja etyczna uprawiana w 

duchu klasycznej filozofii Arystotelesa, a potem także między innymi św. 

Tomasza z Akwinu -  refleksja, mająca przez wiele stuleci ogromny wpływ na 

kształt poglądów etycznych ludzi Zachodu -  wypracowała i utrwaliła ściśle 

określony model teoretyczny, w obrębie którego podmiot moralny traktowany 

jest z założenia jako istota obdarzona rozumem. Przyjęcie założenia o 

racjonalności podmiotu moralnego z góry zakreślało charakterystyczny dla tego 

podejścia horyzont dociekań etycznych. W jego granicach to co moralne nie 

oddziela się ostro od tego, co rozumne i co więcej, pomyślane zostaje jako 

zjawisko specyficzne dla animal rationale.ĄSS

Poruszane tu kwestie celnie oddaje tekst Andrzeja Szostka. Jego obszerny 

fragment cytuję niżej in extenso: „Arystoteles powiadał, że człowiek to zwierzę 

rozumne. Poruszają go i pobudzają do działania „zwierzęce" popędy i 

pragnienia, ale nie one określają specyficznie ludzki styl życia i postępowania. 

Człowiek zdolny jest poznać swe instynkty, ich dynamikę i strukturę. Zdolny jest 

poznać siebie samego oraz otaczający go świat: prawa, którymi się rządzi, i 

dobra, które go pociągają. Na podstawie tej wiedzy wyznacza sobie cele, 

rozwija swą osobowość. Jako istota rozumna, człowiek zdolny jest więc poznać 

prawdę -  o sobie, o świecie, o Bogu -  i nią się w życiu kierować. Poznawczy 

dystans wobec rzeczywistości sprawia, że kieruje się nią w sposób wolny, dzięki 

czemu może się stać autentycznym sprawcą swych czynów i autorem swego 

życia. Wolność ta naznaczona jest jednak zawsze swoistą normatywnością: 

człowiek wybiera to, co poznał (ocenił) jako dobro -  dobro, które powinien 

osiągnąć, nawet jeśli wymaga to trudów i wyrzeczeń. Formułuje więc zasady 

swego postępowania, choć często je przekracza, ulegając słabości i realizując

499 A. Szostek: Racjonalność w etyce (normatywna moc prawdy) [w:] Red. K. Krajewski: Racjonalność w etyce. 
Normatywna moc prawdy. Lublin 2077, s. 13 -  15



zło zamiast dobra. Tak oto -  w wielkim skrócie -  rysuje się pole moralności, w 

którym porusza się każde <zwierzę rozumne> (...)".500

Czas, gdy o powyższej koncepcji powiedzieć można było, że obowiązuje w 

filozofii powszechnie, stanowił okres, w którym obecność rozumu na niwie 

etyki uchodzić mogła za swoisty pewnik. Jak można wykazać, ów stan rzeczy 

(aktualny jeszcze w czasach Kanta) nie charakteryzuje już współczesnej myśli 

etycznej. Nie da się ukryć, że racjonalność etyki przestała być obecnie 

założeniem dominującym wśród filozofów i stała się -  jak podkreśla Kazimierz 

Krajewski -  przedmiotem poważnego sporu.501 Fakt, że racjonalność postaw i 

ocen etycznych przeobraziła się współcześnie w kwestię sporną, było wynikiem 

dojścia do głosu stopniowo coraz szerszej grupy myślicieli, wyraźnie sceptycznie 

ustosunkowujących się do tradycyjnej etyki. Myśliciele ci utrzymują, „(...) że 

problemy moralne są racjonalnie nierozstrzygalne. Twierdzą, że nie istnieją 

dobra jako przedmioty poznania. Oceny i normy moralne są jedynie wynikiem 

naszych, uwarunkowanych społecznie i kulturowo, upodobań i pragnień. Mają 

one w istocie charakter emocjonalno-ewokatywny, pozbawione są fundamentu 

w pozapodmiotowej rzeczywistości".502

Wraz z upowszechnianiem się tego typu poglądów, współczesna filozofia 

stanęła przed następującymi dylematami: „Czy i w jakim sensie człowiek zdolny 

jest poznać prawdę o dobru ? Czy wartości moralnie doniosłe człowiek 

odkrywa, czy ustanawia ? Czy oceny i normy etyczne zasługują na to, by 

traktować je jako zdania w sensie logicznym, czy też raczej należy uznać je za 

projekcje irracjonalnych w gruncie rzeczy, <zwierzęcych> u swych korzeni 

ludzkich popędów i dążeń ? Czy normatywny język etyki nie jest

500 Tamże, s. 13 -  14
501 K. Krajewski: Racjonalność w etyce -  normatywna moc prawdy. Wstęp [w:] Red. K. Krajewski: Racjonalność 
w..., s. 5
502 Tamże, s. 5 -  6



zakamuflowanym opisem faktycznych ludzkich zachowań ? Czy i czym różni się 

argumentacja w etyce od perswazji ? Przyjmując nawet, że człowiek zdolny jest 

poznać <prawdę praktyczną>: jaki jest jej związek z <prawdą teoretyczną> ? 

Jaką rolę w kształtowaniu poglądów moralnych poszczególnych ludzi odgrywa 

społeczeństwo ? Czy i czym wychowanie różni się od tresury ?".503

Wszystkie te pytania sprowadzają się tu do jednego, podstawowego: czy w 

dzisiejszej etyce jest wciąż jeszcze miejsce na myśl o rozumie -  słowem -  czy 

współczesna refleksja etyczna zdolna jest odkrywać u swych podstaw obecność 

tego, co racjonalne ?504 Pytanie to, żywo dyskutowane w środowisku 

współczesnych etyków 505, sygnalizuje nam, że wokół tematu racjonalności 

etyki pojawiły się w naszych czasach wcześniej nieznane lub przynajmniej nigdy 

dotąd nieeksponowane w tej skali wątpliwości i kontrowersje. Część z nich 

przybiera dziś formę różnorakich zastrzeżeń natury metodologicznej. Podkreśla 

się na przykład „(...) problemy z konkluzywnością rozumowań etycznych, 

powodowane z jednej strony niejednoznacznością przesłanek, ale i 

wątpliwościami co do tego, na ile swoiste i nieredukowalne do zdań opisowych 

są oceny, a następnie -  normy etyczne względem ocen moralnych" 506. Zwraca 

się uwagę na fakt, że założenia wyjściowe teorii etycznych -  etyczne aksjomaty 

i intuicje -  mają najprawdopodobniej źródło w innej władzy niż rozum i jako 

takie nie mogą być przezeń wiarygodnie weryfikowane. Samo pojęcie „dobra", 

uważane -  podobnie jak „prawda" -  za termin pierwotny, jest, jak sądzą 

niektórzy, niejednoznaczne i niedefiniowalne nawet w sferze moralności. 

Sprawia to, że owo fundamentalne na gruncie etyki pojęcie dotyczy czegoś, co z

503 A. Szostek: Racjonalność w... {w:] Red. K. Krajewski: Racjonalność w..., s. 14
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zasady nie należy do porządku rozumu i co więcej, z jego perspektywy stanowić 

może chronicznie nierozstrzygalny problem.507

Filozofia XX i XXI wieku ma za sobą, co warto w tym miejscu powiedzieć, 

wiele bardzo poważnych prób interpretacji zjawiska moralności, w wyraźnym 

oderwaniu od porządku tego co racjonalne. Klasycznym przykładem wydaje się 

tu koncepcja Fryderyka Nietzschego. Odrzucając uniwersalną racjonalność jako 

źródło autentycznej moralności, Nietzsche był zdania, że „(...) cokolwiek 

uchodzi za <dobre> lub <złe> ma do czynienia z (...) relacją wyższości-niższości, 

panowaniem i rządzeniem" 508. Według autora Tako rzecze Zaratustra, dobro 

moralne nie jest czymś a priori odkrywanym przez rozum w racjonalnej 

strukturze świata; w swym pierwotnym sensie jest ono raczej swoistym 

dekretem, któremu ludzie -  bardziej od innych obdarzeni siłą witalną -  zdolni 

byli nadać moc obowiązywania.509 Jak pisał Nietzsche, „sąd <to dobre> nie 

powstaje u tych, którym dobro się świadczy. To raczej ci, co sami są <dobrzy>, a 

więc szlachetni, potężni, wysoko ustawieni i wspaniałomyślni dekretują, że 

zarówno oni sami jak i to, co czynią jest dobre, to znaczy wysokiej rangi, w 

przeciwieństwie do wszystkiego, co przyziemne, małostkowe i plebejskie. To 

tylko patos dystansu upoważnił ich do tworzenia wartości i nadawania im imion
| y, 510

Tak pomyślana moralność -  będąca jakoby u swych źródeł wyrazem 

autoafirmacji ze strony jednostek o szczególnie wysokim natężeniu poczucia 

„woli mocy" -  nie potrzebuje dla siebie ani praw, ani etycznych przepisów.511 

Powstała pierwotnie jako ekspresja naturalnych, życiowych ludzkich potrzeb, 

autentyczna moralność stanowi, według Nietzschego, ostre przeciwieństwo

507 Tamże, s. 102,105
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tego, czym chciała być tradycyjna etyka. Jako taka jest ona tworem całkowicie 

arbitralnym i pozbawionym normatywnego wymiaru. Brak jej umocowania 

zarówno obiektywnej, uniwersalnej podstawie bytu, jak i transcendentalnych 

warunkach możliwości. Jak zatem wywnioskować można z uwag Damiana 

Wiśniewskiego, moralność, interpretowana przez Nietzschego z perspektywy 

naturalistycznej, nie zdradza w zasadzie jakichkolwiek związków z rozumem 

obecnym czy to w etyce Arystotelesa, czy Kanta. Życie moralne -  takie, jakim 

proponował widzieć je Nietzsche: nieskończenie zmienne, chaotyczne, 

nieznające bezwzględnych punktów odniesienia -  przekreśla założenie, jakoby 

obiektywizować miała się w nim czysta racjonalność.512

Pogląd Nietzschego był tu symptomatyczną zapowiedzią tego, w jakim 

kierunku zmierzać będą późniejsze zmiany na linii relacji moralność -  rozum. 

Jak można się przekonać, sięgając do tekstów autorów z przełomu XX i XXI 

wieku, zmiany te poszły wyraźnie w stronę rozdzielenia tego co moralne z tym, 

co rozumowe. Fakt oddalenia od siebie obu tych sfer znajduje potwierdzenie na 

przykład w doświadczanej przez współczesnego człowieka konieczności 

dokonywania trudnego wyboru między rozumem a sumieniem, jako podstawą 

swego działania. Jak wiele na to wskazuje, dylemat: rozum czy moralność, 

często obecnie przybiera formę alternatywy rozłącznej, dopuszczającej wybór 

jedynie jednego z jej członów. Z dylematami tego rodzaju mamy do czynienia, 

gdy jakiś czyn lub decyzja przedstawiają się jednocześnie jako racjonalnie 

uzasadnione i niesłuszne z punktu widzenia moralności, bądź na odwrót. 

Współczesny świat i zachodzące w nim procesy sprzyjają powstawaniu takich 

sytuacji, zwłaszcza na niwie ekonomii i polityki. Dostrzegający to zjawisko 

uczeni, skłonni są na jego podstawie wychodzić z założenia o jakościowej

512 D. Wiśniewski: Naturalizm w etyce [w:] Red. J. Pawlica: Etyka. Zarys. Kraków 1992, s. 358 -  359
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odmienności czy wręcz nieprzystawalności moralnego i racjonalnego spojrzenia 

na rzeczywistość.

Przykładem tego może być artykuł Anny Marek-Bieniasz, w którym autorka 

stara się bronić tezy, że we współczesnym świecie racjonalność jest 

zagrożeniem dla moralności. W tekście Marek-Bieniasz mowa jest o 

racjonalności jako o „niedoskonałej namiastce moralności", która nigdy nie 

będzie w stanie przejąć istotnych, cywilizacyjnych funkcji spełnianych przez 

etykę. Próby zastąpienia etyki racjonalnością z góry skazane są na 

niepowodzenie, albowiem w znacznej mierze wypaczają właściwy sens tej 

pierwszej.513 Zdaniem autorki artykułu, „w perspektywie racjonalności swoje 

znaczenie straciły podstawowe relacje międzyludzkie, takie jak relacja 

odpowiedzialności, zaufania, posłuszeństwa, szacunku i inne".514 W obszarze 

tego, co racjonalne „(...) mówienie w tradycyjnym języku moralności jest 

uznawane za nieracjonalne, za bezsensowne; (...) język ten odgrywa rolę języka 

martwego, a więc już nie używanego, którego znaczenie nie pokrywa się z 

istniejącą rzeczywistością".515

Z lektury artykułu A. Marek-Bieniasz wynika, że u podstawy formułowanych 

w nim twierdzeń leży przeświadczenie, zgodnie z którym moralność to 

dziedzina bardzo odrębna, swoista i bynajmniej niezakorzeniona w rozumie. Co 

więcej, to także sfera nieznajdująca w rotio właściwego dla siebie umocowania i 

oparcia. Wnioski, do jakich dochodzi Marek-Bieniasz, wydają się być rezultatem 

przyjęcia przez autorkę poglądu, że moralność i rozum stanowią porządki, 

których próby uzgodnienia rodzić muszą zasadnicze wątpliwości.516 Owo tak 

wyraźne rozdzielenie dziedzin tego co rozumowe i tego, co moralne wiąże się

513 A. Marek-Bieniasz: Czy we współczesnym świecie racjonalność jest zagrożeniem dla moralności [w:] Red. A. 
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ze współcześnie obserwowanym zjawiskiem odseparowania od siebie teorii i 

praktyki. Jak zauważa Bertrand Saint-Sernin, w wyniku instrumentalizacji 

rozumu filozofowie XX wieku -  z wyjątkiem myślicieli takich jak Husserl -  

porzucili bliskie jeszcze Kantowi przekonanie, jakoby centrum rozumu stanowić 

miało nie tyle myślenie, co wola.517 Przestano uważać, że „w istotach ludzkich 

nie ma (...) żadnego rozdzielenia na spekulatywną pracę rozumu i jego 

zaangażowanie praktyczne".518 Uchylono założenie, że „myślenie i działanie 

odróżniają się od siebie niczym modusy, ale nie oddzielają jak substancje".519 

Słowem: zaakceptowano fakt „pęknięcia" pomiędzy tym co teoretyczne a 

praktyczne, doprowadzając w ten sposób przypuszczalnie do zatarcia 

tradycyjnych związków moralności z rozumem.

Związek ów uległ zdecydowanemu osłabieniu także za sprawą 

współczesnego zwątpienia w ideę postępu. Zdaniem Zdzisława 

Krasnodębskiego, idea ta nigdy nie ograniczała się jedynie do wzrostu 

teoretyczno-technicznego panowania nad przyrodą i od zawsze równolegle 

implikowała bardzo określoną perspektywę moralnego rozwoju ludzkości. „Idea 

postępu -  o którą tutaj mi chodzi - wynika (...) -  jak pisze Krasnodębski -  z 

rozumienia, które rozwój poznania utożsamia z eliminacją żywiołowości i 

zwiększaniem się wolności i autonomii człowieka, tę zaś -  z rozwojem 

etycznym, tak w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym (...)".520 Zgodnie z 

tak pomyślaną ideą postępu, „nie tylko przyroda miała być ujarzmiona przez 

człowieka, lecz także historia (...) Co najmniej od tej chwili proces historyczny 

miał być procesem wzrastającej emancypacji i samokontroli (...), stopniową 

eliminacją ostatniego bastionu przypadku i żywiołowości, coraz bardziej

517 B. Saint-Sernin: Rozum wXX..., s. 218 -  220
518 Tamże, s. 220
519 Tamże
520 Z. Krasnodębski: Upadek idei postępu. Kraków 2009, s. 20



racjonalnym zarządzaniem życiem społecznym (...). Z początku nie ulegało 

żadnej wątpliwości, iż taka emancypacja i samokontrola będą również oznaczać 

moralny rozwój człowieka"521.

Odczytując ułożone przez Z. Krasnodębskiego „równanie postępu", dostrzec 

można, że klasyczny schemat owego procesu łączył z sobą rozum i moralność w 

sposób najzupełniej naturalny. Schemat postępu pokazywał, że przyrost tej 

ostatniej uwarunkowany jest ściśle rozszerzeniem racjonalnej wiedzy o 

rzeczywistości. Człowiek, „poznając zasady rządzące życiem społecznym i 

psychicznym, uświadamiając je sobie, może (...) powściągnąć swe irracjonalne 

skłonności, świadomie przeciwstawić się mechanizmom, które pchały go do 

złego -  do wojen, wyzysku i ciemiężenia innych, lubieżności i okrucieństwa. 

Coraz większa samokontrola oznacza, iż w coraz większym stopniu rządzi 

rozum, a więc i reguły etyczne".522 W tym kontekście fakt zachwiania wiary w 

postęp, zwłaszcza od strony jego moralno-społecznych skutków, z dużym 

prawdopodobieństwem zaliczać można do wydarzeń, w wyniku których rozum i 

moralność oddaliły się obecnie od siebie. Odkąd wątpić zaczęto w ideę 

postępu, a nawet głosić jej ostateczną kompromitację i upadek, rozum i etyka -  

niegdyś razem wpisane w uniwersalną strukturę progresywnego rozwoju 

przyrody i historii -  utraciły przypuszczalnie jedną z najmocniejszych podstaw 

łączącej ich więzi. Jak wywnioskować można z uwag Z. Krasnodębskiego 523, 

wraz z wyczerpaniem się wiary w postęp współczesna filozofia pozbawiona 

zostaje zatem istotnej figury myślowej, bez której stwierdzenie zależności 

między moralną dyspozycją człowieka a faktem jego rozumności staje się 

zadaniem trudniejszym.

Tamże, s. 19 -  20
522 Tamże, s. 20
523 Tamże, s. 1 8 - 2 1



Analizowana z perspektywy owych trudności relacja rozum -  moralność 

poddaje się ujęciom podobnym do tego, jakie proponuje przywołana wcześniej 

Anna Marek-Bieniasz. W ujęciach tego typu na plan pierwszy wysuwają się 

wątpliwości ewokujące fakt rozdźwięku między rozumem a wartościami 

etycznymi. Jak podkreśla Marian Gołka, często pojawia się w nich 

przypuszczenie, że wobec zagadnienia dobra i zła rozum jest tak naprawdę 

zupełnie bezradny i że poza samym sobą nie jest wstanie otworzyć się na inne 

wartości. Wyciągając wnioski z tej sytuacji, twierdzić będzie się na przykład, że 

racjonalną organizację życia społecznego trudno pogodzić z zabezpieczeniem 

indywidualnej moralnej godności jednostki. Zyska na znaczeniu pogląd, zgodnie 

z którym rozum nie jest i nie będzie władny ukonstytuować autentycznie 

moralnej relacji między człowiekiem a człowiekiem.524

Jak można by na tej podstawie sugerować, kierunek współczesnych zmian w 

myśleniu o etyce -  zmian, dających o sobie znać co najmniej od czasów 

Nietzschego -  prowadzi bądź do ograniczenia, bądź do całkowitego 

wyrugowania rozumu z obszaru moralności. Teorie, upatrujące w racjonalności 

dziedzinę obcą w swej istocie życiu moralnemu, wydają się nie przystawać do 

uwarunkowań teoretycznych, w jakich rozwijała się jeszcze dwa wieki temu 

etyka Kanta. Rozum, o czym była już mowa, stanowił wówczas nieprzekraczalne 

założenie właściwej refleksji etycznej, bez którego zatraciłaby ona swoje 

ostateczne uzasadnienie, a co za tym idzie, także pożądany przez filozofię 

normatywny i uniwersalny charakter. Dopiero koncepcje takie jak 

nietzscheańska -  zwracające uwagę na alternatywne względem racjonalności 

źródła pochodzenia moralności -  zaczęły stopniowo odmieniać nastawienie 

filozofii w tej kwestii. Ich pojawienie się dało zapewne podwaliny

524 M. Gołka: Aksjologiczne podstawy cywilizacji europejskiej [w:] Red. Z. Drozdowicz: Europa wspólnych 
wartości. Poznań 2005, s. 18 -  19



wspomnianemu wcześniej - za Kazimierzem Krajewskim - akognitywistycznemu

nurtowi w etyce. Jego przedstawiciele, abstrahując od tradycji intelektualizmu

etycznego i pomniejszając tym samym znaczenie wartości poznawczych na

gruncie etyki, zaprzestają sytuować rozum w roli władzy, od której w pierwszym

rzędzie zależy kształt, a nawet sama możliwość życia moralnego człowieka.

Swymi poglądami wpisują się oni prawdopodobnie w szerszą teoretyczną

tendencję współczesnej myśli, w ramach której fakt odczuwania przez ludzi

moralnej powinności, fakt oceniania przez nich pewnych czynów jako dobrych

bądź złych, może być wyjaśniany i rozumiany bez odwołań do porządku czystej

racjonalności. Na podstawie teorii wpisujących się w ową tendencję, można by

zaryzykować twierdzenie, że dla filozofii współczesnej moralność nie jest już na

pierwszym miejscu przejawem rozumnej ludzkiej natury. Teorie tego rodzaju,

co być może warto rozważyć, pokazują, że źródłem zdolności etycznej

człowieka nie musi być rozum, a teza o jego realnej obecności w życiu

moralnym nie jest już jak dawniej filozoficznym pewnikiem. Może nasuwać to

przypuszczenie, jakoby sfera tego co moralne -  widziana przez pryzmat

niektórych współczesnych koncepcji etycznych -  zagubiła do naszych czasów

wiele spośród cech tradycyjnego medium racjonalności. Rozpatrywana w ujęciu

akognitywistycznym, najprawdopodobniej zatraca w wielu obszarach funkcję

niekwestionowalnej drogi do rozumu. Dla badaczy problematyki ratio fakt ten

może oznaczać widoczne zawężenie pola poszukiwań o kolejną, ważną

dziedzinę manifestowania się tego, co racjonalne. Biorąc pod uwagę opinię

Barbary Skargi, zawężenie to można interpretować jako jedną z przyczyn

współczesnego kryzysu rozumu. Zdaniem Skargi bowiem, rozdźwięk pomiędzy

tym co etyczne, a tym co rozumowe ostatecznie obraca się przeciwko samemu

rozumowi i stanowi dla niego poważne zagrożenie: „Jeżeli słuszność celów nie

jest brana pod uwagę, jeżeli pomija się walory etyczne środków, wchodzi się" -
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jak powiada Skarga -  „na drogę pochyłą, która prowadzi do zwątpienia w sens 

racjonalności, w rozum ludzki i jego wartość" 525.

525 B. Skarga: Trzy idee..., [w:] Przeszłość i..., 113



Zakończenie

Punktem wyjścia niniejszej pracy była teza postawiona przez Bertranda Saint- 

Sernina. Teza ta głosi, że wnikając dostatecznie głęboko w klimat intelektualny 

wielkiej filozoficznej debaty, jaką między innymi z udziałem Kanta zainicjowano 

ponad dwieście lat temu wokół rozumu, mamy faktyczną szansę odnaleźć w 

niej właściwy impuls do zapoczątkowania w naszych czasach podobnej dyskusji. 

Jak zostało to podkreślone, autor Rozumu w XX wieku formułuje swą tezę w 

momencie, gdy racjonalność nie jest już centralnym tematem filozofii i trwa -  

zdaniem wielu myślicieli -  w poważnym kryzysie. W świetle tego faktu 

postanowiono rozpatrzyć wątpliwości podważające słuszność nadziei Saint- 

Sernina. Chodzi o wątpliwości podnoszące problem fundamentalnej różnicy 

warunków, w jakich filozofia rozumu znajdowała się w czasach Kanta czy Hegla i 

w jakich znajduje się obecnie. Analizowane wątpliwości rodziły kwestię, czy 

porównanie współczesnej sytuacji rozumu z tą, w jakiej rozum funkcjonował 

jeszcze dwa wieki temu, nie ujawnia pomiędzy nimi na tyle głębokich różnic, że 

zainicjowanie obecnie dyskusji nad rozumem w skali sprzed ponad dwustu lat 

staje się aktualnie zadaniem niemożliwym dla filozofii.

Mając na celu zbadanie powyższego problemu, podjęto wyżej próbę 

skonfrontowania z sobą dwu wyobrażeń rozumu: tego mianowicie, jakim 

filozofowie rozporządzali, z grubsza rzecz biorąc, do czasu Kanta i Hegla oraz 

tego, jaki filozofii przypada w udziale współcześnie -  na przełomie XX i XXI 

wieku. Zabieg ten miał przybliżyć odpowiedź na pytanie, czy różnice zachodzące 

między dwiema wskazanymi wizjami są istotnie na tyle głębokie, że podważają



intencje Sain-Sernina i de facto przekreślają szanse na zainspirowany myślą 

Kanta czy Hegla „nowy początek" filozofii rozumu.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, różnice owe można próbować 

uchwycić, kierując uwagę na przeobrażenia, jakim dawniejsze wyobrażenie 

rozumu ulegało na przestrzeni ostatnich dwu stuleci. Pod pojęciem 

wspomnianych przeobrażeń rozumiano tu fakt zakwestionowania lub poddania 

w wątpliwość wielu tradycyjnych cech racjonalności. Znalazły się wśród nich 

cechy takie jak wewnętrzna siła, autonomiczna sprawczość, wolność, 

niezależność, boskość, nie-empiryczność, czystość, holistyczność i 

systemowość. Jak próbowano to wykazać, z perspektywy współczesnych teorii 

zarówno rozum, jak i racjonalny obraz świata utracił formę systemowej całości. 

Teorie te prezentują wizję rozumu „zdetranscendentalizowanego" i odartego z 

cech boskich: rozumu w wieloraki sposób uwikłanego w empirię, zależnego od 

historii, języka, kultury, życia społecznego i mechanizmów biologii. Propagują 

wizję rozumu pozbawionego waloru „czystości", a co za tym idzie, także 

statusu autonomicznej władzy poznawczej. Rozum, jaki wyłania się z tych 

koncepcji, nie jest rozumem przekraczającym ludzką kondycję, a jedynie 

gatunkową własnością człowieka jako istoty naturalnej i skończonej.

Jak wykazywano, skala oraz zasięg opisanych przeobrażeń wywołał wśród 

wielu współczesnych myślicieli wrażenie definitywnego załamania się dojrzałej 

tradycji europejskiego racjonalizmu. Wyrosłe na owym wrażeniu tezy o schyłku

i kryzysie racjonalności poddane zostały próbie analizy, zmierzającej do 

przedstawienia współczesnej sytuacji rozumu jako skutku przeobrażeń nie tyle 

samego ratio, co filozoficznych warunków jego rekonstrukcji. W wyniku 

przyjęcia powyższej perspektywy zaproponowano, by tezę Saint-Sernina 

rozważyć w kontekście problemów, których źródłem nie jest rozum sam w 

sobie, lecz sfera dziedzin, dzięki którym rozum przejawia się „na zewnątrz".
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Wysunięto hipotezę, że wyobrażenie rozumu oraz jego zasadnicza pozycja w 

filozofii była, jest i pozostanie w znacznym stopniu zależna od dziedzin, za 

pośrednictwem których rozum manifestuje swą obecność w świecie i życiu 

człowieka. Próbowano dowieść, że zmiany zachodzące w obrębie dyscyplin, 

tradycyjnie pełniących funkcję mediów rozumności, stanowić mogą jeden z 

głównych czynników decydujących o podstawowym położeniu idei 

racjonalności w danym okresie historycznym.

Według Kanta, jak podano tu za Herbertem Schnadelbachem, rolę 

niekwestionowalnego „medium rozumu" pełnią: logika, nauka i moralność. 

Uwagi Schnadelbacha mogą sugerować, że dla filozofii czasów myśliciela z 

Królewca każda z wymienionych dziedzin, to niezaprzeczalnie przestrzeń realnej 

obecności czystego rozumu: to płaszczyzna umożliwiająca całościową 

rekonstrukcję wszystkich czystych struktur tego, co rozumowe. W tym 

kontekście, zastosowanie jako medium rozumu logiki, nauki i moralności w ich 

filozoficznym pojęciu sprzed co najmniej dwustu lat, utożsamione zostaje w 

niniejszej pracy z podstawą tradycyjnej, maksymalistycznie zorientowanej 

koncepcji rozumu.

Analogicznie, gdy chodzi o podstawy obecnego zakwestionowania

tradycyjnej wizji ratio, próbowano wykazać, że fakt ten tłumaczyć można

odwołując się do współczesnych zmian w rozumieniu logiki, nauki i moralności.

W pracy starano się zwrócić uwagę przede wszystkim na te zmiany, które

współczesne koncepcje logiki, nauki, i moralności oddalają od koncepcji

obowiązujących jeszcze w czasach Kanta. Są to przekształcenia, z którymi

filozofia zetknęła się między innymi za sprawą teorii Fregego, Gódla,

Bocheńskiego, Quinea, Kuhna, Feyerabenda, Nietzschego i licznych

przedstawicieli postmodernizmu. Jak próbowano dowieść, wiele spośród owych

przekształceń oznaczało uchylenie założeń, czyniących każdą z trzech
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omawianych dziedzin pełnowartościowym medium tego, co racjonalne w jego

czystej i pełnej postaci. W świetle zgromadzonych faktów współczesne

spojrzenie filozofii na logikę, naukę i moralność, zdołało istotnie naruszyć ich

dotychczasową pozycję względem tradycyjnie pojętej racjonalności . W tym

kontekście przywołano między innymi problem granic logicznej formalizacji

racjonalności (G. Coyne i M. Heller), tezę o irracjonalności nauki (P.

Feyerabend) i pogląd o zasadniczej nieprzystawalności rozumu i moralności (A.

Marek-Bieniasz). Na tej podstawie wysunięto hipotezę, jakoby narastające

współcześnie poczucie kryzysu idei rozumu miało swe źródło w dekonstrukcji

struktur tradycyjnych mediów eksplikacji tego, co racjonalne. Zaproponowano

pogląd, że rozpowszechniana obecnie teza kryzysu racjonalności nie musi

znajdować oparcia w procesach zachodzących wewnątrz rozumu jako takiego i

zamiast tego stanowić może jedynie przejaw zewnętrznych trudności, jakie

filozofia współczesna napotyka w trakcie prób rekonstrukcji tego, co

rozumowe. Argumentowano, że pojawienie się owych trudności łączyć należy z

wyraźnym ograniczeniem logiki, nauki i moralności w ich znanej z teorii Kanta

roli medium rozumu. Celem przeprowadzonych analiz było uzasadnienie tezy,

zgodnie z którą logika, nauka i moralność -  widziane z perspektywy niektórych

współczesnych teorii -  zatraciły walor niekwestionowalnego „pośrednika"

między filozofią a uniwersalnym, niezmiennym i czystym rozumem. Przyjęto, że

pole badań nad racjonalnością, jakie wyznacza obecnie każda z wymienionych

dziedzin, nie pokrywa się z tym, które logika, nauka i moralność udostępniały

filozofii przynajmniej do Kanta. Wysunięto przypuszczenie, jakoby pole to -  w

wyniku współczesnej reorientacji poglądów na logikę, naukę i moralność -

zatraciło swe dawniej jasno wytyczone granice, uległo zawężeniu lub nawet

częściowemu zanikowi; zmieniło swą strukturę, stając się w wielu obszarach

nietożsame z polem poszukiwań właściwym tradycyjnej, maksymalistycznie
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zorientowanej filozofii rotio. Zgodnie z tym, czego praca niniejsza starała się 

dowieść, próby odtworzenia tradycyjnego obrazu rozumu na gruncie 

współcześnie pojętej logiki, nauki i moralności mogą podlegać ograniczeniom, 

nieeksponowanym przez filozofię jeszcze dwa stulecia temu. Jak zasugerowano, 

z powodu przemian zaistniałych w filozoficznym spojrzeniu na wskazane 

dziedziny, struktura przestrzeni teoretycznej między racjonalnością a filozofią 

(struktura mediów racjonalności) nie odpowiada już strukturze tradycyjnego 

rozumu. Założenie powyższe uznano tu w trybie hipotetycznym za możliwą 

podstawę teorii, tłumaczącej przyczyny współczesnego kryzysu rozumu w jego 

metafizycznym i transcendentalnym ujęciu. Teoria ta miałaby wyjaśniać, 

dlaczego rozum, do którego dociera współczesna myśl, przestaje być całością 

złożoną z niezmiennych, uniwersalnych i czystych elementów. Miałaby też dać 

odpowiedź , dlaczego obecnie rozum wydaje się podlegać procesom takim jak 

fragmentaryzacja, „rozproszenie", detranscendentalizacja, „uempirycznienie"- 

procesom odbieranym z perspektywy filozofii jako znamiona zaawansowanego 

kryzysu ratio.

Przedstawione wyżej ustalenia implikują zasadnicze przesłanie całej pracy.

Sprowadza się ono do przypuszczenia, że współcześnie ogłaszany kryzys idei

rozumu interpretowany może być w pierwszej kolejności jako kryzys warunków

rekonstrukcji i konceptualizacji sfery ratio. W świetle przeprowadzonych

rozważań, schyłkowość współczesnego wyobrażenia rozumu, o którym mówił

Saint-Sernin, łączy się z problematyką zewnętrznych ograniczeń dostępu do

tego, co racjonalne. Analiza współczesnych zmian w relacji pomiędzy rozumem

a logiką, nauką i moralnością wykazać miała, że kryzys idei rozumu, to zjawisko,

które badać należy także przez pryzmat tego, co dzieje się w ścisłym otoczeniu

sfery racjonalności -  w dziedzinach, którym tradycja filozoficzna nadała status

najbardziej wiarygodnych mediów rozumności. W ujęciu tym chodziło o
188



uprawdopodobnienie związku przyczynowo-skutkowego między współczesnym 

kryzysem rozumu a dekompozycją jego tradycyjnego obrazu w logice, nauce i 

moralności. Przyjętym celem było wyeksponowanie problemu kryzysu 

racjonalności i powiązanie go z faktem przemian w strukturze mediów 

eksplikacji tego, co rozumne.

Można by pokusić się o stwierdzenie, że wybór medium eksplikacji rozumu, 

to z punktu widzenia każdej rekonstrukcyjnej teorii rotio kwestia decydująca 

zarówno o jej formie, zakresie przedmiotowym, jak i kierunku rozwoju. 

Przypuszczalnie jest to element, od którego w znacznym stopniu zależy 

odpowiedź na pytanie o przyszłość idei rozumu w XXI wieku. Przykłady zebrane 

w niniejszej pracy prowadzą do wniosku, że postulowane przez Saint-Sernina 

przezwyciężenie kryzysu ratio i „nowe otwarcie" w historii rozumu wymagać 

mogą próby spojrzenia na racjonalność przez pryzmat innych dziedzin aniżeli 

logika, nauka i moralność. Jak starano się wykazać, ta tradycyjna, kantowska 

podstawa rekonstrukcyjnej teorii rozumu może być obecnie odbierana jako 

niewystarczająca i przez to skłaniać filozofię do poszukiwania nowych, 

alternatywnych mediów eksplikacji tego, co rozumne. Ograniczenia, jakie przed 

refleksją nad rozumem stawia współcześnie pojęta logika, nauka i moralność, 

wydają się stopniowo przenosić uwagę filozofów na dotąd nieeksplorowane 

obszary badań nad racjonalnością. Obszary te, to przykładowo badana przez
C ")C

Habermasa sfera intersubiektywnej komunikacji lub -  co wydaje się 

proponować Saint-Sernin -  sfera nowoczesnej technologii 527.

Pytanie o to, który z obszarów współczesnej kultury mógłby odegrać rolę 

medium racjonalności, przywracającego idei rozumu jej centralną pozycję w 

świecie filozofii, stanowi zagadnienie wykraczające poza zakres prowadzonych

526 A. M. Kaniowski: Filozofia rozumu jako... [w:] Red. H. Kozakiewiczowa, E. Mokrzycki, M. J. Siemek: 
Racjonalność, nauka..., s. 288 -  289
527 B. Saint-Sernin: Rozum w..., s. 307



tu rozważań. Mimo to można jednak domyślać się, że kwestia, której dotyczy 

powyższe pytanie, należy do tych z trudem poddających się jakiemukolwiek 

prognozowaniu. Można tak założyć co najmniej z dwóch powodów. Po 

pierwsze: rozwój idei filozoficznych -  nie wyłączając idei rozumu -  nie jest ze 

swej istoty ani linearny, ani jednokierunkowy. Jak pisze Michael Dummett, „(...) 

droga prowadząca do celu filozofii -  każda droga, którą możemy podążyć-wije 

się, zakręca i wraca do tych samych punktów" 528. Zupełnie niespodziewanie 

mogą pojawić się na niej idee falsyfikujące wszystkie wcześniejsze 

przewidywania i prognozy.529 Po drugie: każda idea przechodząca - tak jak 

rozum - fazę kryzysu, znajduje się w sytuacji, w której kierunek i rezultat jej 

przyszłych przemian pozostaje dla badaczy całkowicie nieprzewidywalny. 

Nieprzewidywalność rozwoju idei w takiej sytuacji wynika z faktu, że kryzys to 

czas, w którym, jak zauważa Alina Motycka, „(...) nasila się wachlarz możliwości, 

a cały układ waha się między różnymi możliwymi kierunkami; inaczej mówiąc-  

znajduje się na rozstajnych drogach, których liczba wzrasta" 530. Przyszłość idei 

w fazie kryzysu jest szczególnie trudna do prognozowania, albowiem kryzys 

„(...) oferuje więcej możliwości wyboru przyszłego kształtu układu niż stary 

porządek" 531.

Reasumując: w świetle powyższych uwag, analiza symptomów oraz przyczyn 

współczesnego kryzysu rozumu nie może dać odpowiedzi na pytanie o jego 

ostateczne skutki i konsekwencje. Czy akceptowane przez filozofię współczesną 

media eksplikacji rozumu spełnią nadzieje Saint-Sernina i pozwolą na 

przezwyciężenie tendencji schyłkowej w filozofii ratio, pozostaje w tym 

kontekście kwestią otwartą. Ostateczne rozstrzygnięcia odnośnie do przyszłości

528 M. Dummett: Natura i przyszłość filozofii. Tłum. M. Iwanicki i T. Szubka. Warszawa 2010, s. 176
529 Tamże, s. 177
530 A. Motycka: Rozum i..., s. 50
531 Tamże



idei rozumu wydają się być wciąż jeszcze przed filozofią. Prawdopodobnie 

odpowiedź na pytanie: quo vadis rotio, nie jest przesądzona i stanowi jedno z 

największych wyzwań i niewiadomych współczesnej filozofii.
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