
0 naduzyciach 
intelektu 

Przypadlo mi w udziale zapoczé!tkowanie dyskusji na temat 
znaczenia idei racjonalizmu i irracjonalizmu dia swiata wspé>lczesnego 
i jego kultury 1• Ternat to szeroki i dosé juz ograny, podejmowany 
wielokrotnie w literaturze swiatowej. Trudno mi zatem bçdzie unik
Dé!é powt6rzen, takze przedstawienia spraw niemal juz banalnych. 
Niemniej, temat ten stale budzi kontrowersje, o czym mozna siç bylo 
przekonaé chociazby na zorganizowanej niegdys przez Komitet Nauk 
Filozoficznych konferencji Rozum, racja, racjonalnosé. Toczyly siç tam 
spory wok6l sensu samych tych pojçé zaleznych od r6znych konteks
t6w, jak i ich historycznej zmiennosci, albowiem nie jest prawdé!, aby 
byly jednoznaczne. Zastanawiano siç takze nad rozmaitymi znanymi 
nam z historii filozofii i historii kultury kryzysami racjonalizmu, 
pr6bowano dociekaé ich przyczyn i zwic!zk6w z rozwojem nowozyt
nej nauki, majcl,C swiadomosé, ze wlasnie nauka byé moze najjasniej 
i najwyrazniej wskazuje na ograniczenia rozumu i niemozliwosé zglç
bienia racji. 

Nie mam zamiaru streszczaé wynik6w konferencji, do jednego jej 
wniosku chcç jednak nawic!zaé. Otoz zdalismy sobie spraw�, jak 
czçsto pojçcia racjonalnosci i racjonalizmu Sc! naduzywane w potôcz
nym zyciu, gdy nie towarzyszy im rzetelna krytyka filozoficzna. Nie 
wszystko, co okresla siç jako racjonalne, jest takim w rzeczy
wistosci, i wlasnie tu kryjc! siç zr6dla nie tylko slownej zonglerki, lecz 

1 Tekst wygloszony na konferencji Jrracjonalizm i racjonalizm wobec wsp6/czesno
.foi w Instytucie Historii PAN w listopadzie 1987 r. 

Fragment z B. Skarga, O f ilozofię bać się nie musimy, Warszawa 1999.
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i mistyfikacji , gdy szaty racjonalnośc_i uż~wa się w celu uzasadnienia posunięć O charakterze społecznym 1 politycznym często bezsensow. 
nych, a niekiedy dla kultury wprost groźnych. Dlatego w tym refera
cie za racjonalistyczny będę uznawać jedynie taki pogląd, dla którego najwyższą instancją jest rozum. Ponieważ jednak pojęcie rozumu 
należy do źle zdefiniowanych i wręcz metafizycznych, a metafizyka 
dla każdego scjentysty jest irracjonalna, traktuję je jako wyrażenie 
skrótowe, oznaczające, że istnieje wiedza prawdziwa, pewna, dobrze 
skontrolowana oraz działanie skuteczne ze względu na cel, i tylko 
takie działanie i taką wiedzę nazywam rozumową i rozumną. Wszyst
ko natomiast, co płynie z emocji, instynktów, wierzeń, subiektywnych preferencji, czego się nie da zweryfikować za pomocą uznanych proce
dur, włączam do sfery irracjonalności. Czy taka definicja daje się dziś 
utrzymać, zobaczymy na końcu tych rozważań 

Na ogół właśnie tę sferę irracjonalności oskarża się o wszystkie 
klęski świata. I rzeczywiście, historia dostarcza nam wiele przykła
dów. Namiętności, żądza władzy, fanatyzm religijny, przesądy nieraz 
prowadziły i prowadzą społeczeństwa ku zbrodniom albo poczy
naniom zgubnym, nieraz też stawały się przeszkodą na drodze roz
woju kultury. Oceniamy je zatem pejoratywnie, a także niektó~e 
społeczne mity i ideologie nawet najpiękniejsze, gdy ich konsekwencJą jest ograniczenie wolności i gdy z braku argumentów rzeczowych 
uciekają się do argumentu policyjnej represji lub terroru, prze~ocy. Z drugiej strony nie wolno zapominać, że w wielu wierzenta~h, 
mitach, obyczajach, tradycjach, spontanicznych dążeniach, kt~re wtłaczamy do sfery irracjonalności, kryją się głębokie racje, na ktore niegdyś wskazywał np. Cassirer, a dziś robią to biologowie, a przede 
wszystkim etnologowie. Nie mam zamiaru dokonywać bilansu ne: 
gatywów i pozytywów irracjonalizmu. Nieco przewrotnie chcę racze~ zwrócić uwagę Państwa na rozum. Dewiacje rozumu wydaj~ mi się bardziej niebezpieczne dla kultury niż wpływy irracjonahzJ11U, 
są one bowiem na ogół głęboko ukryte. · _ N . l . . . . . awdz1ę ie u ega naJmnteJszeJ wątpliwości, że racjonalizmowi z ro-czarny w decydującej mierze rozwój naszej cywilizacji. Kultura eu e · k d ·1 · · To 00 peJs a zro z1 a się z ducha wiedzy z pragnienia poznania. 

1 5 b d ł . ' . tote e ' z u owa Y naukę 1 filozofię, to z nich zrodził się Platon 1 Arys 
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Kartezjusz, Kant i Hegel, Kopernik, Newton i Einstein, to dzięki nim 

mogły powstać gotyckie katedry i pojazdy kosmiczne, uniwersytety 

i szpitale, cała cywilizacja techniczna, którą się chlubimy, a która jest, jak 

się wyraził niegdyś Bachelard, naturalnym rozwinięciem i konkretyzacją 

teorii naukowych w świecie materialnym. I jednocześnie ta wiedza 

rozumowa stworzyła bombę atomową, komory gazowe, a w niemałej 

mierze i rządy totalitarne wraz z ich obozami koncentracyjnymi. Ten fakt 

nie może nie trwożyć sumienia współczesnych ludzi i zmusza do zadania 

pytania: dlaczego ten rozum, z którego jesteśmy dumni, nie ostrzegł nas 

w porę? Dlaczego jego wytwory, wytwory ludzkiej myśli i ludzkiej pracy 

rozumnie organizowanej, które miały doprowadzić człowieka do ziemi 

obiecanej, zostały wykorzystane przeciwko ludzkości? Gdzie, w którym 

momencie został popełniony błąd, dlaczego rozumność, która wydaje się 

najwyższą wartością, mogła dopomóc do powstania rzeczy strasznych? 

I czy ten błąd ma przyczynę w słabości rozumu, to jest w fakcie ulegania 

siłom mu obcym, czy przeciwnie, tkwi również w nim samym, tak jakby 

na mocy swej struktury musiał się zmieniać w swoje przeciwieństwo. 

Wszystkie te pytania mają charakter filozoficzny i już nieraz 

filozofowie, jak wspomniałam, próbowali na nie odpowiedzieć. Pisał 

na ten temat Husserl w Kryzysie, ostrzegał przed technizacją świata 

i kultury Heidegger, pisali przedstawiciele szkoły frankfurckiej, także 

Hannah Arendt, Levinas i tylu innych. Pisano o tym jeszcze w XIX 

wieku, że przypomnę mało znanego u nas Antoine'a Cournot, który 

jako jeden z pierwszych dostrzegł w racjonalnych planach organizacji 

społecznej groźbę powstania nowożytnej tyranii. Przedstawiał niebez

pieczeństwo społeczeństw zamkniętych Bergson. I na ogół ci tak różni 

autorzy w jednym są zgodni. W samej racjonalistycznej koncepcji 

świata i bytu ludzkiego kryje się źródło możliwej dewiacji. Wystarczy 

tylko pewne tendencje racjonalistyczne zabsolutyzować, doprowadzić 

je do ich radykalnych konsekwencji, a już dochodzimy do granic, do 

momentu, w którym racjonalne bądź zmienia się w irracjonalność, na 

zasadzie starego principium, że przeciwieństwa się dotykają, bądź po 

prostu wyrodnieje. 
Aby bliżej przedstawić tę tezę, muszę zacząć od przypomnienia 

o pewnej przemianie, jaka się dokonała w myśleniu filozoficznym 

Europejczyka. Jak pisał Heidegger, Grek czuł się częścią otaczającego 
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, • p ł ten świat zrozumieć Jecz miał świadomość konie-
go sw1ata. ragną ' , k ł · 

, · 1 ·a J·ego siłom Wola bogow o azywa a się zawsze 
CZllOSCI U egan1 · . . . . . . 

· h 'by J·ak Edyp usiłował przed nią uciec. Wiedział, ze nie wyzsza, c oc . . . . . 
można jej przeniknąć, chyba że obJa~1 m~ się sama,, przemawiaJ_ąc 
językiem wyroczni i proroctw, a także Językiem mędrcow za~howuJą
cych w pomięci prawdy wieczne, zdobyw~ne. z trudem maJeu~yczną 
metodą. Tajemnica, lęk przed nią, a moze i zachwyt, gdy się od
słaniała, rodziły więź ze światem i uczyły miary, to jest powściągliwo
ści, by nie przekraczać tego, co przed człowiekiem zakryte 

1
• 

Wraz z powstaniem nowożytnej nauki i filozofii ten stosunek do 
świata się zmienił. Człowiek uznał się w swej podmiotowości, uwierzył 
w moc rozumu, a odkrywszy gwaranta własnego istnienia we własnej 
myśli, jednocześnie sproblematyzował istnienie wszelkich otaczających 
go bytów. Zaczął też patrzeć na nie jak widz na przedstawienie, ukuł 
nawet stosowny termin: repraesentatio, dyskutując, do jakiego stopnia 
przedstawienie może być wierne w stosunku do pierwowzoru. Tu się 
bowiem różnicowały stanowiska. Niemniej, żywił coraz głębsze prze
konanie, że cały świat wolno mu traktować jako przedmiot badań i że 
ten świat czerpie sens i moc obowiązywania z ludzkiego rozumu 2• Ten 
pogląd, ~tóry r~dzi~ si~ z krytyki prawd objawionych, a następnie 
z kryt_yk1 wszel~1ch 1de1 metafizycznych, a dzięki któremu rodziła się 
~owozytn~ teona poznania i teoria nauki, nadał całej kulturze piętno 
1ntelektuahzmu, lecz skrajny intelektualizm obrócił się przeciwko 
człowiekowi. 

Jak to s~ę s~a~ mogło? Otóż trzeba tu zwrócić uwagę na cztery 
naturalne dąznosci rozum N . · d . . u. ie są one przypadkowe lecz nalezą 0 
Jego 1stoty. Jest wi d · , , d ' . . . ęc ąznosc o podporządkowania wszystkiego 
swoJeJ władzy d · , , d . t . . ' _ąznosc O generalizacji prawd dążność do uprzed-
m10 ow1en1a takze człowiek • . ' . . 
szym w k 'd . k .. a 1 wreszc1e do stania się arbitrem naJwyz-

az eJ westu czyli do · 1. p patrzmy się t ' racJona 1stycznego monopolu. rzy-
. ym czterem tendencjom pokrótce 

Po pierwsze· poznają • lk · , , 
poznanie jest nie ·tylk kl c rue ty o zaspokajamy swoją ciek~wosc, 

0 uczem do zrozumienia świata lecz daJe nam 
1 Zob M H ·d ' · · e1 egger Czas ' · · 

losu. tłum. zbiorowe W , swiatoobrazu, tłum. K Wolicki w· M Heidegger Drogi 
2 , arszawa 1997 · ' · · 

Zob. E. Husserl, Med . . . , 
ytaC)e kartez1anskie, tłum. A. Wajs, Warszawa 1982, s._ JO. 
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także nad nim władzę. I ta władza jest uprawniona, o tym jesteśmy 

przeświadczeni. Spektakl, który się przed nami rozgrywa, jest podatny 

na naszą ingerencję, może więc i powinien toczyć się zgodnie z naszy-

111i potrzebami. Dowiodły już tego nauka i technika. Chodzi tylko 

o to, aby je rozwijać dalej i nie stawiać im żadnych ograniczeń . 

W tym właśnie momencie zapomnieliśmy o przestrogach Kanta, 

o konieczności posługiwania się rozumem z większą ostrożnością. 

Z owocem mądrości zerwaliśmy nieokiełznaną pewność siebie. Jak 

ów szaleniec Nietzscheański gotowi jesteśmy obwieszczać śmierć Bo

ga, co znaczy, że wszystko nam wolno. Możemy latać w kosmos, 

możemy przebudowywać Ziemię według naszych planów, przemiesz

czać rzeki, ale i przesiedlać całe narody, wyrąbywać lasy dające glebie 

wilgoć, wyrąbywać z ludzkiego stada osobniki nam niewygodne. 

Przemoc czai się tu na każdym kroku. Dla każdego barbarzyńskiego 

działania łatwo odnajdujemy konieczne racje. Zamienieni w spek

tatorów i inscenizatorów wielkiej gry w świecie zapomnieliśmy, że 

aktorami są siły przyrody i żywi ludzie, że należy wsłuchiwać się 

w ich głosy. Staraliśmy się ustawić spektakl według naszych racjonal

nych planów, ufając bezgranicznje zdobytej już wiedzy, a tymczasem 

aktorzy spektaklu stale buntują się przeciwko ustalonym metodom 

gry. Szliśmy platońską drogą, sądząc, że nasze idee stanowią miarę 

dla wszystkich rzeczy. Dziś już jesteśmy na ogół świadomi, że ponieś

liśmy klęskę, że nasze ingerencje wywołują niepożądaną aktywność 

w tych miejscach, w których nikt się jej nie spodziewał. Widocznie 

owe idee są chwiejne, a instrumenty działania niepewne, gorzej - wy

mykają się nam z rąk i grożą zagładą. Zamiast wiszących ogrodów 

pojawiło się widmo ekologicznej klęski, zamiast dostępnego dla wszy

stkich dobrobytu - nędza w żyjących niegdyś dostatnio krajach. 

Zamiast sprawiedliwości - nowe formy niewolnictwa. Widocznie czło

wiek przekroczył ową protagorejską miarę. 

Po drugie: nauka, wcielenie rozumu, aby się mogła wznieść na 

dostatecznie wysoki poziom teorii, nie może się zajmować tym, co 

poszczególne. Zmierza ona nie tylko do objęcia wszelkich zjawisk, 

lecz przede wszystkim do wykrycia właściwych dlań prawidłowości. 

Myśleć, jak uczył nas Hegel, to operować tym, co uniwersalne i ogól

ne, to UJmować rzeczywistość w pojęcia. Są to stwierdzenia banalne. 
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----------~ 
N wet takie na uki jak histo ri a, opis ujące fakty indywid . ) 

w ':wych wyjaśnieniach odw~łują si~ do róż~y_ch daj~cych się za::s::~ 
wować pr_oces?w typowy~h I na 1J1ch sk u ~1aJą swoJą uwagę. Inaczej 

bowiem historia st ała by się muzeum chroniącym przed zapomnieni 

cenne pamiątki, niczym więcej. _M a rsz świat_a dokonuje się zgod~: 

z wytycznymi, jakich dosta~cz~Ją ustal,o?e I po~szechnie zaakcep. 

towane teorie, a każda Leona Jest całosc1owym 1 zgeneralizowanym 

ujęciem danego typu zjawisk. Mogą nas zachwycać „pasterskie fletnie 

złoto niedzielnych trąbek, zielone echa waltorni czy skrzypek"', jak 

pisał Herbert, ale idziemy w takt bębna i cenimy nade wszystko 

bęben, ,,dyktatora muzyk rozgromionych" 2
• Tylko tak właśnie nauka 

mogła zbudować swój trzeci świat. Tylko dlatego mogła się okazać 

skuteczna w praktyce. 

W konsekwencji człowiek indywidualny przestaje mieć jakiekol

wiek dla nauki znaczenie. Patrzy ona na niego niezmiennie jako na 

egzemplarz gatunku, produkt społeczeństwa, element ludzkiej masy, 

siłę produkcyjną, przypadek chorobowy itd., itd. Biologia, medycyna, 

socjologia, polityka sprzysięgły się przeciwko niemu. One dostrzegają 

jedynie gatunki, organizmy, społeczeństwa, klasy, państwa itp., Jan 

lub Piotr zaś jest dla nich abstrakcją. Owa abstrakcja zrodziła obojęt

ność. Dlaczego zatem w imię nauki nie można poświęcić jakichś 

osobników, ich zdrowia, nawet życia, dlaczego dla wyższych celów 

mamy się liczyć z oporem moralizatorów? Do czego może doprowa

dzić taki sposób myślenia, dobrze wiemy. 

Po trzecie: poznawcze nastawienie zmienia wszystko w przed

miot. Uprzedmiotowiło nie tylko przyrodę, ale i człowieka. Nie ~

uważyliśmy sami, że on także znalazł się na scenie rozgrywającego się 

spektaklu i że ten spektakl postawił go wśród rzeczy jako rzec_z 

i uczynił go obiektem najrozmaitszych manipulacji. Pan bytu zmiemł 

się w niewolnika. Wszyscy pamiętamy Hegla i jego koncepcję d_wóch 

form świadomości, tej samodzielnei dla siebie i tej służebneJ, dla 

k , · J 'J ' ' , , • bna 
ogos innego . Co prawda Hegel twierdził, że świadomosc słuze 

1 2 · Herbert, Hermes, pies i gwiazda w: Z Herbert Poezie Warszawa. 1998• s. 
147

' 

2 Jb ·d ' ' 'J ' 

, em. 
3 

Zob. G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha tłum A Landman, t. 1. Warszawa 

1963, s. 221. ' . . 
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jest etapem w rozwoju samowiedzy. Zanim jednak tę samowiedzę 

duch uzyska, dla świadomości służebnej pozostaje jedynie strach, 

posłuszeństwo i czerpanie sensu od kogoś innego 1• W takim wypadku 

nie chodzi tylko o zapoznanie jednostki jako takiej na rzecz interesów 

grupy. Ujawnia się tu stosunek do człowieka jako człowieka, stosu

nek, w którym odbiera się mu to, co stanowi o jego cŻłowieczeństwie, 

jego samodzielność intelektualną i moralną. Zostaje on potraktowany 

jako przysłowiowe kółko w wielkiej maszynerii techniczno-ekonomi

cznej, które się łatwo zużywa i łatwo może być zastąpione, gdy nie 

działa odpowiednio. Jego myśli i postępowanie zależą całkowicie od 

owej techniczno-ekonomicznej struktury, a w konsekwencji także od 

tych, którzy do niej mają klucze, a więc i możność przeprowadzenia 

własnej woli, zgodnie z własnym pojęciem racjonalności, choćby to 

pojęcie było ustawione fałszywie. Władza bowiem ma zawsze słusz

ność i by jej dowieść, chętnie maskę racjonalności przybiera. 

Nie chodzi tu jednak tylko o technokrację. Innego typu uprzed

miotowienie grozi jednostkom w organizacjach społecznych, religij

nych lub narodowościowych, które odwołują się do pewnych racji, 

lecz w ich imieniu gotowe są stosować przemoc i terror w stosunku 

do jednostek lub innych grup. Nieco inna sytuacja jest właściwa 

organizacjom o sztucznie konstruowanych zasadach, pretendujących 

zwykle do bycia uzasadnionymi naukowo, choć tak uzasadnionymi 

być nie mogą. Jak to znakomicie pokazała Hannah A-rendt, racjonal

ność nakazuje eliminację wszelkiej spontaniczności i samodzielności 2• 

W takich społeczeństwach ucisk i eksploatacja są na porządku dzien

nym, a także wyraźny zastój w nauce i kulturze. Tymczasem jedynie 

w konfliktach i kompromisach, umowach zawieranych między świa

domymi siebie podmiotami, w lojalności grup luźno związanych rodzi 

się to, co nowe, wobec czego państwo ze swym planem, biurokracją 

i' policją jest siłą hamującą. To nie ono powinno wyznaczać cele 

społeczności, to społeczność sama ma prawo kształtować te cele 

w wolnej grze dążeń i porozumienia. Czyni to bowiem lepiej. Znów 

1 Zob. ibid., s. 227. 
2 Zob. H. Arendt, La crise de la culture. Huit exercises de pensee politique, Paris 

1972, s. 128, 138 i n. [Co to jest autorytet, w: Między czasem minionym a przyszłym. 

Osiem ćwiczeń z filozofii politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 1994]. 

\ 
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zapomnieliśmy o ostrzeżeniach Kanta, a to właśnie on pisał, że 
pa,istwo tylko wtedy wyposażone jest w duszę, jeśli stosuje się do 
wewnętrznych ustaw ludowych, ale 

,Jest tylko maszyną np .. jako mł~nek ręczny, jeśli jest rządz~>ne przez jedn 
wolę absolutną. [ ... ] Między panstwem despotycznym bowiem i młynk · ą 

d . . d d b. ' I h iem ręcznym ni.e ma wP.raw ~1e za n~go p~ o 1enstwa, .a e zac odzi ono między 
prawidłami refleksJI nad Jednym 1 drugim oraz nad ich przyczynowością"1. 

I po czwarte: gdy mówimy o rozumie, zderzamy się ze specyficz
nym paradoksem. Filozofowie wiedzą, że pojęcie rozumu kształtowa
ło się w ciągu wieków. Można powiedzieć, że to nie rozum budował 
naukę, lecz raczej wiedza ludzka tworzyła coraz to inne pojęcie 
rozumu. Metafizyczne,. jakie głosił Kant lub Hegel, zostało przez 
naukę uznane za pozbawione podstaw. Rozum, stwierdzono, jest po 
prostu zdolnością organizmu ludzkiego do reakcji na otoczenie i jego 
zagrożenia. Jest to narzędzie adaptacji, narzędzie niedoskonałe, nie 
dość plastyczne w swych funkcjach. Inne bowiem gatunki wykazują 
większą łatwość w przystosowaniu. Wszystko zatem, co czynimy, 
utrzymując, że się kierujemy kryteriami racjonalnymi, jest zwykłą 
walką o byt gatunku, ubraną tylko w piękne słowa. W tej walce 
jesteśmy ponad miarę bezwzględni i okrutni. Konsekwentny racjona
lista podkopał więc naszą wiedzę w rozum, zrównał go z instynktem. 
Instynkt zaś to siła, która leży po drugiej stronie granicy, siła, której 
wytłumaczyć do końca nie możemy, nieprzewidywalna w swych reak
cjach, nie poddająca się kontroli, a więc według naszego wyżej przy
toczonego określenia irracjonalna. 

i • • 64 30(). Jak I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 19 , s. b 
głęboko zapadło w ~~iadomość ludzi przekonanie, że można wedłu~ teor.~tyczn;t'. 
naukowych koncepCJl zorganizować społeczeństwa, może świadczyc pomzszy dali, 
W l987 r. prezydent Francji zwrócił się do trzech wybitnych biologów, aby zb~ or· 
w · 1-= ' b · h d · , . . · połeczneJ J~JU -~p.oso 1c . yscyplina mogłaby dopomoc w racJonahzowa.mu s, b ła krót· 
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Cyt. za H. Atlan, A tort et a raison, Paris 1986, s. 29 . 



O nadużyciach intelektu 29 

Chciałoby się zatem odciąć od biologizmu, uratować rozum, 

nadać mu jakąś wyższą rangę, uznać w nim i w nauce, która jest jego 

wcieleniem, siłę autonomiczną mimo biologicznej genezy. Wszakże 

rozum ma możność odkrywania prawdy i tylko on tę możność 

posiada. Twierdząc tak, nie dostrzegamy momentu, w którym nadali

śmy rozul)lowi władzę despotyczną. Prawda jest jedna, rozum zatem 

nie może zawierać różnych racji. Być rozumnym - to znaczy poddać 

się i ustąpić, a więc nie bronić własnej opinii, lecz podporządkować 

się temu, co on za prawdę ogłasza. Być rozumnym - to znaczy 

rezygnować ze swej wolności na rzecz posłuszeństwa i dyscypliny. 

Tylko głupiec buntuje się przeciwko prawdzie. Jest to teza trudna do 

odrzucenia, oczywista, wykorzystywana jednak przez różnych mono

polistów na prawdę. Oni to ustalają dogmaty, czasem w nauce, 

częściej w polityce. W tej pierwszej dogmaty stanowią jeden z najważ

niejszych hamulców rozwoju intelektualnego. W tej drugiej, będąc 

wygodnym narzędziem dla władzy, tworzą groźny alians dogmatu 

i siły, który nie dopuszcza krnąbrności ani nawet krytyki. Dogmat 

staje się gwarantem pełnionej władzy, władza skrupulatnie niszczy 

każdą myśl zagrażającą dogmatowi. Jeżeli gdzieś się kryje jedno ze 

źródeł współczesnych despocji, to właśnie tutaj. 

Reasumując: w całej tej krytyce nie chodziło mi o to, aby potępić 

racjonalizm, przeciwnie, chciałam tylko wskazać na jego możliwe 

dewiacje - nie po to, by potępić rozum, przeciwnie, aby chronić go 

przed wypaczeniami. Płyną zaś one w sposób naturalny z samej jego 

istoty. Albowiem to właśnie nasze nastawienie poznawcze, dla które

go rozum jest najwyższą sankcją, daje władzę, generalizuje, uprzed

miotawia i prowadzi do racjonalistycznego monopolu. I gdy we 

wszystkich tych kierunkach przekracza pewną miarę, może się wyro

dzić, a więc doprowadzić do myśli i działań zgubnych lub zgoła 

irracjonalnych. Może, nie musi, lecz granica ta jest tak wąska, tak 

łatwa do przekroczenia, że często nie zdajemy sobie sprawy, iż już 

znaleźliśmy się po drugiej stronie. 

Poincare twierdził, że na wszystkie błędy nauki i rozumu jest 

tylko jedno lekarstwo: jeszcze więcej nauki, jeszcze więcej rozumu. 

Odwrót od rozumu, zatopienie się w mistycyzmie, szukanie dróg 

wyjścia w modnych dziś wierzeniach, jak zen, lub - co czynią nie-
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dziś naiwną wiarę w, s~ą P?tęgę. . Je u':aza s1~ 1~ samej za doskonały 
wzorzec racjonalnosca. W1e bowiem, ze musi się oprzeć na teza h 
niedowodliwych, umykają~ych przed weryfika~ją empiryczną, j~k 
i teoretyczną, tezach przyjmowanych zazwyczaj na zasadzie inter
subiektywnego konsensu. Nawet matematyka nie rości już sobie 
pretensji do wiedzy absolutnie pewnej. Poświęca się też obecnie wiele 
uwagi zjawiskom, które burzą wizję dobrze uporządkowanego 
wszechświata, zjawiskom o niespodziewanej dynamice i spontaniczno
ści, nie poddającym się w pełni władzy rachunku. Próbuje się zro
zumieć nie tylko to, co się daje łatwo uogólnić, lecz także różne fakty 
występujące najczęściej gdzieś na peryferiach badanego systemu, 
a mające moc naruszania jego struktury. Jak stwierdzono, owe fakty 
rażą niekiedy nasze nawyki myślowe, więcej, wydają się burzyć poję
cia o prawdzie, gdyż zachodzą gdzieś jakby na granicy realności 
i fikcji, a jednak są nieodzowne przy budowaniu współczesnych teorii 
w fizyce. Dla nauki bywa ważniejsze określenie warunków brzego
wych danego zjawiska, niźli tych, w jakich pojawia się ono ze względ
ną stabilnością. Modne i. interesujące badania nad systemami odkryły, 
że w wielu z nich, nawet o prostych regułach działania, z czasem 
rodzą się procesy owym regułom przeczące, co prowadzi do wewnętrz

nej destrukcji. Fizycy i matematycy znają wiele takich scenariuszy 
1 
• 

Tworzą także matematyczne modele przejścia od systemu do chaosu, 
podkreślając przy tym, że modele te nie pozwalają na pełną przewi~y
walność zjawisk. Nie da się przewidzieć lawiny mimo dobrej znaJO
mości teorii atomowej. 

Te same uwagi dotyczą dyscyplin społecznych. Dziś już a?~ur
dem jest lekceważenie zdarzeń konkretnych, choćby miały one mieJ~ce 
gdzieś na marginesie głównego toku zjawisk, bo to często od. m~h 
właśnie zależały różne doniosłe zmiany. Absurdem jest poruszanie się 

1 
Por. prace Rene Thoma, J. Largeaulta i inne. 
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w przestrzeni czystej teorii, jakby ponad ludzkim czasem, w świecie 
t otalności , uniwersalności, ogólności, podczas gdy w realnym czasie 
ludzkim są indywidua i poszczególne grupy, ich konflikty j ich konta
kty, które w każdej chwili mogą się zogniskować, stając się zarzewiem 
zgoła nieprzewidzianych wydarzeń. Absurdem jest lekceważenie ludz
kich dążeń, przekonań, wyobrażeń, wierzeń, ba, nawet marzeń, w któ
re wcielają się społeczne pragnienia. Nic nie jest bez znaczenia i zwyk
le bez głębokich racji. Toteż należy uznać, że to, co rozumne, tworzy 
się w dialogu różnych osób, o różnych postawach i przekonaniach, że 
zasadą współżycia jest wielość postaw i dobrowolna zgoda. Wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, lecz także za to, co się 
dzieje z innym człowiekiem. · 

Tak zatem nauka zna coraz lepiej swoje ograniczenia, bada je, 
ostrzegając przed tendencjami maksymalistycznymi, przed lekceważe
niem zjawisk peryferyjnych i jednostkowych. Bardziej czuła na różne 
zjawiska świata, dostrzegać zaczyna, że nie jest wartością najwyżs~ą 
ani jedyną, lecz tylko częścią ogólnej kultury ludz.Jdej, częścią donios
łą, taką jednak, która nie powinna przesłonić wartości inąych ani 
sama być na wartości głucha. Żadna z gałęzi twórczości ludzkiej nie 
ma absolutnego monopolu na racjonalno~ć. Prawda o człowieku 
może się wyrazić lepiej w sztuce niż w nauce. Według Woleńskiego 
racjonalizm jest tylko 

„rozszerzającą się wyspą na oceanie irracjonalizmu, czymś podobnym do 
polderów pracowicie wydzieranych wodzie przez Holendrów" 1• 

Ja bym powiedziała nieco inaczej. Istnieje wiele wysepek racjo
nalności, z których największą jest wyspa nauki. Lecz racjonalista 
powinien sobie zdawać sprawę, że te wydarte oceanowi wyspy nie 
mają trwałości. Wystarczy, że w zapale budowy zaczniemy drążyć 
grunt zbyt głęboko lub zbyt daleko, by spowodować zalanie wyspy 
morską falą. Z drugiej strony racjonalista post~piłby nieracjonalnie, 
gdyby nie śledził wartości, jakie się kryją poza brzegami wyspy, i ów 
ocean na skutek swej pracy zanieczyścił. W nim bowiem także kryją 

1 J. Woleński, Racjonalizm i pewność wiedzy, ·,,studia Filozoficzne" 1983, nr 5 - 7, 
s. 171. 
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się cenne kruszce, a przede wszystkim broni on naszej kultury przed 

jednostronnością. To niemało. 

Dlatego też wobec doświadczeń politycznych ostatnich dziesię

cioleci, wobec doświadczeń samej nauki trudno byłoby już dziś po

przestać na definicji racjonalizmu, jaką podałam na początku tych 

rozważań, a która identyfikowała rozum z nauką. Powinien bowiem 

on ją przerastać, być ponad nią jako krytyk i kontroler jej uzurpacji 

i jej słabości. Może warto tu wprowadzić termin „mądrość" jako 

nazwę dla tego przenikliwego widzenia świata, które broni zarówno 

przed absolutyzacją tendencji rozumu, jak i przed próbami utopienia 

myśli i działań w irracjonalności. Wydaje się, że tylko w mądrości 

odnaleźć można szansę dla naszej kultury. 

-


