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Zestawienie nauki i egzystencji ju¿ na pierwszy rzut oka rodzi rozmaite w¹tpliwoœci. Jeœli
spojrzy siê na to po³¹czenie z punktu widzenia
refleksji nastawionej na œcis³oœæ i metodologiczn¹ poprawnoœæ jaka powinna towarzyszyæ krytyce nauki, to odnosi siê wra¿enie jakiegoœ dysonansu. Nauka i egzystencja wydaj¹ siê przynale¿eæ do odrêbnych porz¹dków, które rz¹dz¹ siê
odmiennymi prawami i których zbadanie wymaga zró¿nicowanego badawczego nastawienia.
Nauka jest rezultatem ludzkiej poznawczej
aktywnoœci i w tym sensie przynale¿y do egzystencji cz³owieka, po czêœci zaœ jest produktem
rozmaitych spo³ecznych zale¿noœci, które z kolei
okreœlaj¹ w³aœciwoœci jego wspó³bycia z innymi
jednostkami w granicach okreœlonych przez zwyczajowe b¹dŸ prawnie stanowione zasady (koegzystencja). Jej w³aœciwym ¿ywio³em jest jednoznacznoœæ i uporz¹dkowanie. I choæ pojêcie
¿ywio³u w najbardziej oczywistym sensie odwo³uje siê do jakiejœ nieokie³znanej, nieobliczalnej
spontanicznoœci si³ natury, to przecie¿ odniesienie go do rygoru nauki dobrze podkreœla potêgê
naukowej dyscypliny, która wszelkie momenty
zawahañ i niepewnoœci stara siê wyrzuciæ poza

nawias tego, co uprawomocnione, a wiêc i obowi¹zuj¹ce. Takie metodyczne podejœcie do
przedmiotu w³asnych badañ owocuje swoist¹
interpretacj¹ rzeczywistoœci: naukowe rozumienie œwiata polega na ods³anianiu jego dyspozycyjnoœci.
Takie rozumienie naukowej wiedzy nie traktuje
jej ju¿ tylko prostego, nieuprzedzonego ogl¹dania
ale dostrzega w niej rodzaj selektywnego postrzegania i kompletowania w jej granicach tych
elementów doœwiadczonej rzeczywistoœci, które
mog¹ stanowiæ materia³ dla produkcji naukowej
wizji tego, co rzeczywiste jako osnowy dla ludzkiej
cywilizacji. Dlatego te¿ nauka usi³uje wytropiæ
w badanym fragmencie rzeczywistoœci elementy
powtarzalne, tj. przy okreœlonych warunkach mo¿liwe do rekonstrukcji oraz daj¹ce siê zastosowaæ
do konstrukcji nowego „lepszego œwiata”. Zatem
naukowo „ogl¹dana” rzeczywistoœæ w istocie jest
logicznie wyselekcjonowana1 pod k¹tem owej,
wspomnianej wy¿ej, rozporz¹dzalnoœci.
Natomiast egzystencja konstytuuje obszar
nieokreœlonoœci zwi¹zany ze spontanicznoœci¹
¿ycia, z nawarstwianiem siê ró¿norodnych doœwiadczeñ, które w jakiœ nie do koñca wyjaœniony
sposób nadaj¹ jej to¿samoœæ, okreœlaj¹ sposób

1 Owo logiczne sito, za pomoc¹ którego dokonuje siê selekcji rzeczywistoœci prezentuj¹cej siê w doœwiadczeniu mo¿e byæ rozmaicie interpretowane. Najprostszym jego przyk³adem jest choæby szeroko rozumiany
eksperyment badawczy. Jest on zarazem rodzajem pytania i prowokacji wobec owej rzeczywistoœci, na które ona
niejako adekwatnie „odpowiada”, tj. odpowiada stosownie do ich charakteru. Dlatego ka¿dy eksperyment
odkrywa tylko jej okreœlone aspekty. Powiada siê, nie bez s³usznoœci, ¿e dobrze postawione pytanie to po³owa
odpowiedzi, po³owa gwarancji odniesienia sukcesu w postawionym sobie zadaniu badawczym.
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komunikowania siê z otoczeniem. Ale jest to to¿samoœæ chwiejna podatna na rozmaite wstrz¹sy,
dlatego równie dobrze mo¿na j¹ postrzegaæ jako
permanentne stawanie siê, ¿eglowanie bo bezkresie nacieraj¹cych zewsz¹d zdarzeñ, lawirowanie poœród pr¹dów wiod¹cych j¹ ku mieliznom
zatracenia. Jest wiêc egzystencja trwaniem rozpiêtym miêdzy bytem i nicoœci¹ (Sartre), rzuceniem w byt zawsze j¹ jakoœ przerastaj¹cym i zrodzon¹ z tego zderzenia absurdalnoœci¹ (Camus),
spowitym nimbem tragicznoœci odnajdywaniem
czy te¿ tylko okreœlaniem siebie w trudzie projektowania siebie w granicach owego rzucenia w faktycznoœæ zastanego œwiata (Heidegger).
Ju¿ ta garœæ okreœleñ jakimi ludzkie istnienie,
chcia³oby siê wrêcz powiedzieæ – bezistocie,
obdarza tzw. filozofia egzystencji wskazuje, ¿e
hiatus dziel¹cy naukê i egzystencjê skazuje je na
ca³kowicie odrêbn¹ kategoryzacjê. Pojêciowy
dystans pomiêdzy nimi widaæ go³ym okiem i jawi
siê tak oczywisty jak odmiennoœæ filozofii nauki
i filozofii egzystencjalnej w ogóle. Dlatego, jeœli
w ogóle mo¿na pokusiæ siê o jak¹œ próbê ods³oniêcia egzystencjalnego charakteru nauki to
trzeba przymierzyæ siê do tego zadania niejako
na neutralnym gruncie. W³aœciwym œrodkiem dla
tego celu wydaje siê refleksja hermeneutyczna.

1. Hermeneutyczne ods³oniêcie
egzystencjalnego charakteru fenomenu nauki
Gdy mowa o egzystencjalnym fenomenie
nauki, to chodzi rzecz jasna nie o jak¹œ czysto
teoretyczn¹ pojêciow¹ konstrukcjê ale o realne
zjawisko, o tego rodzaju obecnoœæ nauki, która
g³êboki piêtnuje rozmaite aspekty ludzkiego
¿ycia, choæ wp³yw ten nie musi byæ bezpoœrednio
postrzegany. W istocie jest tak, ¿e to wszystko
co jest g³êboko wryte w nasz¹ codzienn¹
egzystencjê, co towarzyszy nam na ka¿dym
kroku staje siê transparentne, niewidoczne dla
naszego wzroku, niczym powietrze, którym
nieustannie oddychamy. Dlatego, aby dostrzec
to, co wtopi³o siê w t³o i w zwi¹zku z tym sta³o siê
niewidoczne dla nas „na pierwszy rzut oka”, po-

trzeba pewnego wysi³ku refleksji, który to, co
w ten sposób niedostrzegane, lecz obecne wydobêdzie na plan pierwszy i okreœli jego rolê
w owym ca³oœciowym widoku z jakim mamy do
czynienia na co dzieñ.
T¹ refleksj¹ jest hermeneutyka, która jako tzw.
wiedza rozumiej¹ca ods³ania znaczenie nauki
nie na sposób analityczny, tj. przez systematyczne docieranie do jej znaczeñ cz¹stkowych,
lecz w horyzoncie wyznaczonym przez ca³oœciowo uchwycony dziejowy fenomen ludzkiej egzystencji. Egzystencjalny charakter nauki ods³ania
siê zatem w swoistej dialektyce czêœci i ca³oœci –
odsy³aniu czêœci do ca³oœci i ca³oœci do czêœci, tj.
ustalaniu siê sensu nauki przez uchwycenie jej
na tle ca³oœci egzystencjalnego zaanga¿owania
cz³owieka w z³o¿ony proces rozumienia rzeczywistoœci oraz rozumienia specyfiki tej aktywnoœci
z perspektywy wyznaczonej przez szczególny
charakter naukowej interpretacji rzeczywistoœci.
Nauka bowiem sk³ada siê na jeden z elementów
owego egzystencjalnego krajobrazu, w obrêbie
którego kszta³tuje siê to, co mo¿na okreœliæ ca³oœciowym sensem ludzkiego sposobu bycia,
zwi¹zanym z jego rozumiej¹cym odniesieniem
siê do bytu w ogóle i siebie samego w szczególnoœci. Rozumieæ naukê w sensie egzystencjalnym to, rozszerzyæ jej niejako samoœwiadome
metodyczne ujêcie siebie jako narzêdzia eksploruj¹cego w okreœlony sposób œwiat do znaczenia
jednego z elementów przestrzeni egzystencjalnej, rozstrzygaj¹cych o sposobie bycia w œwiecie.
Jeœli zatem uzna siê, ¿e poznanie w jakimœ
zakresie kszta³tuje sposób bycia, to równie¿ jego
sens konstytuuje siê przez jego wielorakie zwi¹zki
z tym ¿yciem, nawet jeœli nie s¹ one intencjonalnie zamierzone. Owe zale¿noœci nie daj¹ siê
wpisaæ w logiczn¹ strukturê nauki, rz¹dzi nimi
raczej swoista logika egzystencjalna. Dlatego
zdefiniowanie sensu nauki wymaga ods³oniêcia
tego, co V. von Weizsäcker nazywa logophani¹2.
Na koniecznoœæ takiego ufundowania nauki
zwraca³ uwagê ju¿ E. Husserl, który usi³owa³ odkryæ jej prawdziwe Ÿród³a w sferze potocznego
¿ycia (Lebenswelt)). Nauka widziana z perspektywy egzystencjalnego uwik³ania niejako traci swój

2 Autor wyprowadza powy¿szy wniosek z krytyki twierdzenia, ¿e wszelka rzeczywistoœæ na charakter rozumny.
Dowodzi jej wtórnego charakteru odwo³uj¹c siê min. do neuropsychologicznych czy psychoanalitycznych badañ.
Zob. V. von Weizsäcker: Medizin und Logik. [W:] V. von Weizsäcker, D. Wyss: Zwischen Medizin und Philosophie.
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1957, s.147–180.
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autonomiczny charakter, jej obiektywne, bezstronne, chcia³oby siê powiedzieæ beznamiêtne nastawienie do rzeczywistoœci okazuje siê zakorzenione
w przes¹dowej strukturze codziennego ¿ycia,
nad którym nie da siê zapanowaæ w wy¿ej wspomnianym sensie za pomoc¹ logicznych procedur.
Mo¿na tê prerefleksyjn¹ strukturê nauki czy
te¿ ogólnie rzecz bior¹c rozumnoœci jeszcze bardziej rozszerzyæ, choæby na sposób Freudowski,
gdzie to, co jawi przy pierwszym ogl¹dzie jako
suwerenny produkt racjonalnej myœli przy g³êbszym wejrzeniu zdradza swe pochodzenie wywodz¹ce siê z ciemnego œwiata emocji i kompleksów. W tym przypadku rozumnoœæ i egzystencja splataj¹ siê w ten sposób, ¿e sens tego
splotu daje siê ujawniæ tylko na drodze interpretacji, której obce jest pos³ugiwanie siê jakimiœ
gotowymi logicznymi algorytmami.
Najogólniej rzecz bior¹c nauka jako logiczna
obróbka rzeczywistoœci jest zakorzeniona w jakimœ bardziej pierwotnym doœwiadczeniu œwiata.
Niedostrzeganie tego zwi¹zku w istotnym stopniu prowadzi do wyalienowania nauki ze œwiata
¿ycia codziennego – zatem tej sfery, z któr¹ instynktownie najsilniej siê identyfikujemy i która
stanowi swoist¹ opokê dla zrównowa¿onej egzystencji, poczucia jakiejœ elementarnej harmonii
z otoczeniem – niezbêdnej dla naszego normalnego funkcjonowania.
Tak zarysowany, egzystencjalny charakter
nauki mo¿e ods³oniæ tylko egzystencjalna hermeneutyka, co notabene w niczym nie przeszkadza rozwijaniu idei nauki i naukowoœci zgodnie
z tradycyjnym metodologicznym wzorcem naukowej poprawnoœci. Te dwa rozumienia nauki
w ¿adnym razie ze sob¹ nie koliduj¹, raczej dope³niaj¹ siê – sk³adaj¹c siê na to, co mo¿na
nazwaæ fenomenem nauki. Co wiêcej mo¿na nawet mówiæ o ich swoistej grze, wzajemnym
oœwietlaniu i zaciemnianiu. Owa dwuznacznoœæ
nauki z perspektywy ¿ycia codziennego wydaje
siê coraz bardziej widoczna, w miarê tego jak
oddala siê optymistyczna wizja natury ludzkiej,
uformowana przez ideologiê oœwiecenia – zak³adaj¹ca ostateczny triumf racjonalnego pierwiastka owej natury nad jej przes¹dowa i emocjonaln¹

stron¹. Wydaje siê ¿e naukowa racjonalnoœæ
w ogóle nie jest predestynowana do panowania
nad ¿ywio³owoœci¹ ¿ycia codziennego bez jego
jakiegoœ znacznego zubo¿enia, choæ z drugiej
strony bez w¹tpienia jakoœ wp³ywa na jego
kszta³t.
Nauka zatem wymaga nie tylko metodologicznego nadzoru ale mo¿e przede wszystkim
hermeneutycznej interpretacji ods³aniaj¹cej rodzaj jej egzystencjalnego zaanga¿owania jako
pewnego szczególnego sposobu widzenia rzeczywistoœci.

2. Dia-logicznoœæ nauki
Nauka w pewien sposób ods³ania rzeczywistoœæ, wprowadza j¹ w nasze ¿ycie i w ten
sposób je kszta³tuje. Jednak zakres jej ingerencji
nie jest nigdy na tyle oczywisty, aby by³ ca³kowicie
uœwiadamiany. Jej w³asny jêzyk i zwi¹zane z nim
rozumienie œwiata, jakkolwiek obraca siê w pewnej specjalnie stworzonej na jej potrzeby pojêciowoœci – adekwatnej do jej sposobu widzenia
owej rzeczywistoœci, z drugiej strony jednak pozostaje g³êboko uwik³any w ¿ycie potoczne nie
tylko jako jeden z elementów s³u¿¹cych przyswajaniu rezultatów zastosowania odkryæ naukowych3, ale te¿ przez funkcjonowanie w pewnej
pierwotnej jêzykowej wspólnocie, ukszta³towanej
w toku tworzenia siê i przekszta³cania siê kultury,
której nieod³¹cznym elementem jest przecie¿
nauka.
Myœlimy jêzykiem – to ju¿ dzisiaj truizm nadto
oczywisty, aby go tu dowodziæ. Mowa zatem
wprowadza cz³owieka w œwiat, udostêpnia go mu
na sposób urzeczywistnienia rzeczywistoœci,
a œciœle rzecz bior¹c urzeczowia rzecz – tworzy
j¹ poprzez nadanie jej s³ownych okreœleñ, dziêki
którym jako zdefiniowany przedmiot zostaje ona
umieszczona w nieskoñczonym polu obiektywnych odniesieñ. Oznacza to zarazem, ¿e rzecz
w istocie ¿yje rytmem mowy myœlenia zaanga¿owanego w tropienie wszelkich mo¿liwych zwi¹zków miêdzy rzeczami. I w miarê rozszerzania siê
przestrzeni owych przedmiotowych wzajemnych

3 To zadziwiaj¹ce jak szybko intelektualnie wysublimowane naukowe terminy trafiaj¹ do potocznego jêzyka.
NajwyraŸniej widaæ to chyba w praktyce szpitalnej. Pacjenci na ogó³ bez wiêkszego trudu przyswajaj¹ fachow¹
medyczn¹ nomenklatur¹, co prawda czêsto w sposób nieco powierzchowny, co z pewnoœci¹ nie u³atwia im
kontaktów z lekarzami.
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odniesieñ, ka¿da umieszczona w niej rzecz
wci¹¿ dope³nia lub zmienia sw¹ w³asn¹ to¿samoœæ. Kawa³ek ska³y mo¿e s³u¿yæ jako okazyjne
narzêdzie przydatne do roz³upania skorupy orzecha kokosowego, zaœ poddany celowej obróbce
jako grot w³óczni; w innej zaœ sytuacji mo¿e siê
staæ ozdob¹, fragmentem budowli, elementem
sakralnej przestrzeni czy cennym surowcem dla
przemys³u chemicznego4.
Ale ten okreœlaj¹cy rzecz, wci¹¿ poszerzaj¹cy
siê kontekst przedmiotowy skupia w sobie ró¿norodne, krzy¿uj¹ce siê intencje, które przywodz¹
na myœl rodzaj targu o rzecz o w³aœciw¹ jej przynale¿noœæ do œwiata ludzkich potrzeb i wymagañ. Skoro rzecz, o której mowa, okazuje siê
w istocie bardziej spraw¹ myœlenia, niŸli dotyfikowan¹ realnoœci¹, któr¹ mo¿na zaw³adn¹æ aktem
jednorazowego, wyizolowanego ogl¹du, tedy
ona sama przybieraj¹c postaæ wyzwania zobowi¹zuj¹cego to myœlenie do zmierzenia siê z jej
dialogiczn¹ natur¹ – redukuje sw¹ faktyczn¹
rzeczywistoœæ do jêzykowo eksplikowalnej obecnoœci, tj. do nieskoñczonego procesu nazywania
w mowie odziedziczonej i mowie dzielonej
z innymi. Ale to oznacza, ¿e moje intencjonalne
nakierowanie na rzecz z koniecznoœci krzy¿uje
siê z intencjami innych, ¿e rozumienie rzeczy nie
jest faktycznie mo¿liwe bez porozumienia, oraz
¿e tak zobowi¹zana (zatem w jakimœ pierwotnym
sensie etycznie okreœlona) myœl zostaje pos³ana
w drogê, u kresu której zjawia siê intersubiektywnie zidentyfikowana rzecz sporu.
Jeœli naukê i jej sposób nazywania rzeczy
umieszcza siê w takiej dialogowej przestrzeni, to
nie sposób nie dostrzec pewnego dysonansu
jaki rysuje siê miêdzy interesem nauki okreœlonej
technologicznie, a wymaganiami codziennego
¿ycia. ¯ycie jako obszar pewnej totalnoœci
spe³nia siê w takim dialogicznym doœwiadczeniu
rzeczywistoœci, jest ci¹gle ponawian¹ prób¹
pojednania siê ze œwiatem na sposób Platoñski:
g³odem wiedzy, która jest w stanie wpisaæ
w codzienn¹ egzystencjê piêkno i dobro, a zatem
poszukiwaniem takiej prawdy, która ods³ania ów
œwiat jako to, co zadziwia i tym samym jest
godne naszego podziwu. W nauce natomiast nie
chodzi o totalnoœæ egzystencji ale o okreœlenie

warunków dyspozycyjnoœci rzeczywistoœci. Dlatego nauka nowo¿ytna bardziej interesuje siê
metod¹ badania rzeczywistoœci niŸli jej treœciowym bogactwem. W³¹czanie rzeczywistoœci
w obieg naukowego poznania dokonuje siê w tej
tylko mierze w jakiej daje siê j¹ wpisaæ w wymogi
metodycznej konsekwencji. Z tego wzglêdu
nauka, zdeterminowana tak¹ logiczn¹ procedur¹
interpretacji œwiata w istocie d¹¿y do wyzwolenia
siê od wszelkiej wieloznacznoœci w³asnego
przedmiotu, od jego znaczeniowej zmiennoœci
na jak¹ skazuje j¹ relatywny horyzont potocznego ¿ycia. Jednak owa a-racjonalnoœæ potocznoœci nie wszêdzie daje siê wyprzeæ procedurze
naukowego postêpowania. Szeroko rozumiana
medycyna stanowi doskona³a tego ilustracjê.
Sztuka lekarska, której celem – wedle okreœlenia Arystotelesa – jest zdrowie, z jednej strony
definiuje je zgodnie z wymogami naukowej procedury (czyni¹c je przedmiotem mo¿liwej empirycznej weryfikacji), z drugiej strony w jakiœ sposób przychyla siê do jego potocznego rozumienia, wpisuj¹c w jego znaczenie prawo do dobrego ¿ycia oraz godnej œmierci. Takie rozumienie medycyny jednoczeœnie okreœla osobliwoœæ
leczenia, którego nie mo¿e siê ograniczyæ tylko
do wytropienia, a nastêpnie zwalczenia za pomoc¹ nowoczesnego, specjalistycznego „oprzyrz¹dowania” choroby, lecz jest jednoczeœnie
procesem ukszta³towania mo¿liwie harmonijnej
intelektualno-emocjonalnej wspólnoty lekarza
i pacjenta. Podstawa takiej wspólnoty, na gruncie której powinna byæ dopiero ustalona terapia,
jest nie tylko walka z symptomami choroby, ale
równie¿ ustalenie tego, co jest miar¹ dobrego
¿ycia w granicach okreœlonych przez sytuacjê
chorego i mo¿liwoœci terapeutyczne lekarza.
Dopiero na tej podstawie mo¿na okreœliæ jednoœæ
celu obu stron terapeutycznej relacji (powrót do
zdrowia chorego) oraz dzia³ania (terapeutyczna
wspó³praca). Z tego te¿ wzglêdu równie¿ skutecznoœci tego wspó³dzia³ania nie da siê okreœliæ
wy³¹cznie na podstawie oceny s³usznoœci w¹sko
rozumianych lekarskich dzia³añ takich jak w³aœciwa identyfikacji patologii oraz zastosowane procedury jej zwalczania. Ka¿da terapia w istocie
jest okreœlona przez bilans zysków i strat moraln-

4Oczywiœcie to nie mowa zmienia rzeczom to¿samoœæ, ale jako narzêdzie spo³ecznej komunikacji
pozwala owa rzecz w³¹czaæ w coraz szerszy kr¹g spo³ecznych doœwiadczeñ, a zatem wydobywaæ jej
nowe zastosowania, nadaj¹ce jej wci¹¿ nowe znaczenia.
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ych czy ogólnie ¿yciowych z jakimi musi siê
liczyæ pacjent. Albowiem lekarz ratuj¹c ¿ycie czy
zdrowie pacjenta rzadko kiedy zwraca mu je
w stanie niejako „nienaruszonym”. W przypadkach ciê¿kich chorób wyleczenie oznacza jedynie
umo¿liwienie pacjentowi funkcjonowania w miarê samodzielnego. Pacjent, co prawda, otrzymuje z r¹k lekarza w³asne ¿ycie ale nie takie do
jakiego by³ dot¹d przyzwyczajony. Mo¿e siê ono
okazaæ darem, z którym nie³atwo mu bêdzie siê
pogodziæ. Leczenie bowiem czêsto wi¹¿e siê
z tak g³êbok¹ interwencj¹ w psychosomatyczny
zestrój chorego, ¿e zintegrowanie siê z mo¿liwoœciami wpisanymi w tak drastycznie zmodyfikowane – w istocie okaleczone – ¿ycie, mo¿e byæ
nie³atwym zadaniem dla pacjenta uznanego
z medycznego punktu widzenia za wyleczonego.
St¹d to, dla naukowej medycyny mo¿e wygl¹daæ na wyj¹tkowe kliniczne osi¹gniêcie (np.
udany zabieg hemisomatektomii5) dla pacjenta
mo¿e byæ rozwi¹zaniem trudnym do przyjêcia,
jeœli w ogóle mo¿liwym do zaakceptowania. Przyk³ad ten ilustruje niewspó³miernoœæ naukowo-medycznej interpretacji patologii z jej egzystencjalnym rozumieniem. W tym ostatnim znaczeniu
patologia to nie jedynie jakieœ organiczne zaburzenie ale rodzaj g³êboko prze¿ywanej deprywacji,
która narusza poczucie w³asnej to¿samoœci, stanowi rodzaj autoalienacji, która z kolei mo¿e staæ
siê Ÿród³em powa¿nych frustracji i w rezultacie
zaowocowaæ trudn¹ do wyleczaln¹ depresj¹ (staje siê dla siebie obc¹ osob¹, w skrajnych przypadkach wrêcz kimœ kim gardzê, wstydzê siê lub nawet brzydzê siê). Jeœli nie jestem w stanie zintegrowaæ siê ze swoim nowym ¿yciem, to prze¿ywany przeze mnie kryzys osobowoœci rujnuje
moje relacje z otoczeniem – czyni¹c œwiat, z którym by³em dot¹d w za¿y³ych stosunkach œwiatkiem
mojej w³asnej klêski, krótko mówi¹c – miejscem
nie do zaakceptowania.

Z punktu widzenia naukowej medycyny jej
w³asna celowoœæ mo¿e siê ograniczyæ do skutecznego ratowania ¿ycia. Ale sama celowoœæ
¿ycia tak – jak jest ona interpretowana potocznie
– zwi¹zana jest z indywidualnymi wyborami,
jednostkowymi wizjami „dobrego ¿ycia”, dla którego zachowania warto podj¹æ codzienny trud zmagania siê z rozlicznymi trudnoœciami. Samo przetrwanie nie zawsze jest oczywistym priorytetem.
Jeœli zatem medycyna mo¿e tak g³êboko ingerowaæ w ¿ycie ludzkie, poddawaæ je gruntownym
przemianom, które nierzadko s¹ równoznaczne
z koniecznoœci¹ powa¿nych egzystencjalnych
przewartoœciowañ, to ona sama nabiera charakteru postêpowania obarczonego moraln¹ odpowiedzialnoœci¹ za przysz³y los pacjenta. Tym samym wkracza w obszar aksjologicznych wyborów6. Takiej aksjologizacji medycyny i nauki medycznej w szczególnoœci musi towarzyszyæ taki
rodzaj odpowiedzialnoœci, której ciê¿ar powinien
równomiernie roz³o¿yæ siê na tych, którzy z racji
wiedzy i doœwiadczenia s¹ w³adni walczyæ o ¿ycie ludzkie (lekarze) i tych, którzy winni okreœliæ
cenê jak¹ s¹ w stanie zap³aciæ za ofiarowane im
prze¿ycie. Terapia zatem staje siê czymœ za co
solidarnie musz¹ odpowiadaæ lecz¹cy i leczeni,
a w zwi¹zku z tym swoistym przedmiotem sporu,
przyjmuje postaæ przetargu, wzajemnego przekonywania. Podstaw¹ dobicia targu musi byæ
wzajemne zrozumienie i zbudowane na nim zaufanie. Naukowa logika postêpowania terapeutycznego zostaje uzupe³niona swoist¹ negocjacyjn¹
logophani¹, gdzie argumenty naukowe mieszaj¹
siê z etycznymi, emocjonalnymi, a racjonalny
wywód dope³niony fatycznymi oddzia³ywaniami.
W koñcu gra idzie o ¿ycie, którego jakoœæ okreœlaj¹ nie tylko racjonalne podstawy, intelektualne
wartoœci, ale mo¿e przede wszystkim emocjonalne zaanga¿owania.

5 Zabieg ten, ratuj¹cy ¿ycie, polega na odciêciu dolnej po³owy cia³a chorego i zast¹pieniu zawi¹zanych z ni¹
podstawowych fizjologicznych funkcji medyczn¹ aparatur¹ utrzymuj¹c¹ pacjenta przy ¿yciu.
6 Teza ta, sformu³owana kategorycznie, daje siê obroniæ równie¿ przy za³o¿eniu prawa pacjenta do
wspó³decydowania w kwestii wyboru leczenia czy zaniechania agresywnej terapii. Zasada autonomii pacjenta,
doœæ powszechnie stosowana w praktyce klinicznej jest dla nowoczesnej medycyny rodzajem tratwy ratunkowej
usprawiedliwiaj¹cej jej w³asne s³aboœci: wprowadzanie inwazyjnych terapii, faktycznie ³ami¹cych zakaz primum
non nocere, bowiem sztukê lekarsk¹ wci¹¿ definiuje jej w³asna celowoœæ: leczenie. To zaœ mog³oby oznaczaæ
obowi¹zek poszukiwania i stosowania terapii nieinwazyjnych. Nawet jeœli wi¹za³oby siê to z os³abieniem skutecznoœci terapeutycznej, to nie nale¿y zapominaæ, ¿e w³aœciwym zadaniem sztuki lekarskiej jest walka o ¿ycie
pacjenta, a nie ze œmierci¹.
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Dlatego terapeutyczna negocjacja jest okreœlona przez takie w³aœciwoœci jak: wzajemne zaufanie, gotowoœæ przyjêcia przez lekarza, choæby tylko wstêpnie „nieracjonalnego” punktu
widzenia pacjenta odnoœnie wyboru terapii oraz
jej oczekiwanych skutków. Ów proces zjednywania pacjenta, który czêsto polega na wprowadzeniu do terapii swoistej a-racjonalnoœci, zwi¹zanej
ze sfer¹ roszczeniowoœci chorego czêsto ma
ogromne, pozytywne znaczenie dla powodzenia
leczenia7.
Ka¿dy mój gest, nawet najb³ahszy i ca³kowicie
przypadkowy jak choæby (fizjonomiczna) mimika, wkracza w przestrzeñ wspó³bycia – aran¿uje
j¹ i jest przez ni¹ aran¿owany. Jego w³aœciwe
znaczenie konstytuuje dopiero „miejsce” w przestrzeni dialogu, które w jednakowym stopniu
wspó³okreœla przekazana przez niego intencja
jak i sposób jej odbioru.
Gest bowiem, jako uzewnêtrznienie intencji,
jest prób¹ jej zakorzenienia w owej przestrzeni
wspó³bycia: rywalizuj¹cych ze sob¹ oczekiwañ,
roszczeñ, przekonañ. Gest nie panuj¹c nad t¹
przestrzeni¹ niejako w niej b³¹dzi nabieraj¹c
w tej wêdrówce w³aœciwego wyrazu. Innymi s³owy, nie ma on z góry okreœlonego przynale¿nego
mu miejsca przeznaczenia. Jest niczym g³os pod¹¿aj¹cy za w³asnym echem, który pos³any
przed siebie w koñcu siebie odzyskuje w tym
echu, ale nie w swej dawnej postaci: jako echo
nie jest ju¿ wy³¹cznie sob¹ – staje siê elementem
obszaru dialogicznego wspó³bycia. Jako rodzaj
ekspresji zespala bycie tego, który coœ sob¹
wyra¿a z byciem tego, który j¹ przyjmuje i na ni¹
odpowiada. Gest – owa pos³ana w przestrzeñ
intencja niejako materializuje siê nabywaj¹c
cech bytu obiektywnego ju¿ przez samo doœwiadczenie drogi. Jest on najprostsz¹ i zapewne
najbardziej prymitywn¹ postaci¹ intencji wydobytej przez ruch cia³a, która sw¹ przedmiotow¹
wa¿noœæ potwierdza przez prowokacjê – owo zak³ócenie otaczaj¹cej czasoprzestrzeni obliczone
na odzew. Ta najbardziej pierwotna forma dialogu ze œwiatem ustêpuje z czasem miejsca
intencji, która grê cia³a uzupe³nia (czy wrêcz zastêpuje) intuicj¹ pojêciow¹. Ale i ten produkt
wysublimowanego kartezjañsko-kantowskiego

intelektu, poszukuj¹cy wokó³ siebie jedynie gwarancji dla nienaruszalnoœci w³asnej to¿samoœci,
wci¹gniêty przez nastrój subtelnej gry ze œwiatem nieopatrznie zatraca sw¹ pewnoœæ bycia
sob¹ i w ten sposób zostaje pos³any w nieskoñczon¹ drogê odzyskania samego siebie. To kolejne doœwiadczenie dialogowego charakteru
œwiadomoœci burzy iluzjê jakoby jedynym w³aœciwym Ÿród³em przedmiotowo (a zatem na œwiat)
ukierunkowanej intencji by³a pustka samotniczej,
ca³kowicie autonomicznej, po Kartezjañsku pomyœlanej jaŸni. Albowiem czystoœæ subiektywnie
stanowionego aktu intencjonalnego zostaje zm¹cona przez niemo¿liw¹, w istocie, do wy³¹czenia
ingerencjê nastrojenia, poprzez które wkrada siê
do owego aktu œwiat choæby tylko jako zmienny,
aczkolwiek, stale obecny horyzont. Nastrój, niejako „zabarwiaj¹c” ow¹ przedmiotow¹ intencjê,
modyfikuje j¹ niczym promieñ œwiat³a, który wydobywa z jednolitej szaroœci otoczenia jakiœ
dotychczas nieuchwytny jego fragment czy detal, pozwalaj¹c mu rozb³ysn¹æ pe³ni¹ barw. Jest
on jakby niemo¿liw¹ do obiektywnego zdefiniowania nag³¹ koncentracj¹ uwagi aktowej. Œciœle
mówi¹c, uaktywniona dziêki niemu aktowa
uwaga (tj. œwiadome siebie ujêcie rzeczywistoœci) poszerza niejako pole w³asnego widzenia. Ale
owo rozszerzenie pola ogl¹du nie musi koniecznie oznaczaæ postêpu w dziedzinie tradycyjnie
rozumianej obiektywnej prawdy. Albowiem to, co
wydobywa ów b³¹dz¹cy promieñ aktowej uwagi
z punktu widzenia roszczeñ przedmiotowej
prawdziwoœci mo¿e posiadaæ tyle wa¿noœci, co
unikalne prze¿ycie piêkna granitowej kolumny
jakiejœ staro¿ytnej œwi¹tyni dla naukowego
os¹du rzeczywistoœci. Ale jakkolwiek g³êboka rysowa³aby siê przepaœæ pomiêdzy solidn¹ obiektywnoœci¹ praw nauki, a nastrojeniow¹ prawd¹
doœwiadczenia piêkna, to przecie¿ nie mo¿na
zapominaæ o tym, ¿e tym co je tak naprawdê
dzieli nie jest stopieñ ich realnoœci, co raczej
zakres obowi¹zywalnoœci. Innymi s³owy, nawet
jeœli prawda doœwiadczonego piêkna jest udzia³em choæby tylko jednej osoby, to nie staje siê
przez to czymœ mniej rzeczywistym ni¿ powszechnie obowi¹zuj¹ce i tako¿ doœwiadczane
(niemal w ka¿dym momencie ¿ycia codziennego)

7 Zob. Hilde Lindemann Nelson: A Feminist View of What’s Happening with Patient. [W:] Meaning and
Medicine. A Readerin the Philosophy of Health Care, ed. J. Lindemann Nelson and H. Lindemann Nelson. New
York and London 1999, s. 114.

28

Waldemar Kwiatkowski

prawo ci¹¿enia8. Prawda prawa Newtona i prawda zawarta i dzie³ach Van Gogha w równym
stopniu przynale¿¹ do w³aœciwego cz³owiekowi
sposobu obecnoœci w œwiecie, choæ jednoczeœnie w odmienny sposób tworz¹ pathos jego
¿ycia. Ale to oznacza ¿e równie¿ nauka jest
zdolna rozwin¹æ swoj¹ w³asn¹ prawdê tylko na
pod³o¿u w³aœciwej sobie nastrojeniowoœci.
Fenomenologiczna interpretacja nastroju rozszerza pojêcie poznania poza przyjête procedury
naukowego badania: dostrzega w owym poznaniu,
mianowicie, jedynie pewn¹ ograniczon¹ postaæ
rozumienia rzeczywistoœci, de facto zakorzenionego w nastrojeniowym widzeniu œwiata, którego
nie obowi¹zuje rygor obliczalnoœci tak charakterystyczny dla naukowej racjonalnoœci9.
W tej próbie reinterpretacji pojêcia poznania
przez odniesienie go do hermeneutycznej kategorii rozumienia (m.in. w znaczeniu dialogicznoœci) z pewnoœci¹ nie chodzi o zamach na racjonaln¹ naukowoœæ, lecz o wyrwanie tej ostatniej
z krêgu abstrakcyjnej anonimowoœci czystych
praw nauki oraz odnalezienie w niej podstaw
egzystencjalnej wa¿noœci tj. w³¹czenie jej w ró¿norako uwarunkowany bieg ¿yciowego doœwiadczenia10.
Stosownie do powy¿szej sugestii wypada
zacz¹æ od najbardziej banalnego aspektu nowoczesnego myœlenia œwiadomego swej pozycji
i sprawczej roli w ¿yciu wspó³czesnego cz³owieka – aspektu stosowalnoœci naukowej wiedzy, któremu na dobr¹ sprawê nie by³a siê w stanie oprzeæ, w mniejszym lub wiêkszym stopniu,
¿adna dziedzina ludzkiej aktywnoœci. Owo ze
wszech miar powszechne zjawisko, któremu
nadano miano technologizacji ¿ycia codzienne-

go mo¿na w nieskoñczonoœæ ilustrowaæ siêgaj¹c
po przyk³ady z dowolnej sfery ¿ycia. Rzecz w tym
jednak, ¿e niejednokrotnie owa instrumentalnie
traktowana wiedza naukowa staje siê przedmiotem oceny etycznej, bywa niejednokrotnie obarczana odpowiedzialnoœci¹ za rozmaite zjawiska
patologiczne. Na przyk³ad, s³yszy siê czasem utyskiwania, ¿e nowoczesna technologia farmakologiczna w po³¹czeniu z najnowszymi osi¹gniêciami
fizjologii doprowadzi³a do rozpowszechnienia siê
niebezpiecznego zjawiska sportowego dopingu,
zaœ stosowane w medycynie œrodki stymulacji
centralnego uk³adu nerwowego da³y nowy impuls
dla rozwoju narkomanii. Równie ³atwo daje siê
przytoczyæ oceny aprobatywne w odniesieniu do,
dajmy na to, roli badañ psychologicznych czy
psychomotorycznych dla poprawnej selekcji
kandydatów do zawodów wymagaj¹cych szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
Ta powszechna stosowalnoœæ, wspó³czesnej
nauki, która przekszta³ci³a j¹ w instrumentalnie
pojmowan¹ technologiê, z jednej strony wykreowa³a j¹ na najbardziej dynamiczny i twórczy czynnik nowoczesnej cywilizacyjnej kultury11, a z drugiej – uwik³a³a, mo¿e nie ca³kiem zas³u¿enie, ale
na pewno wbrew jej pierwotnym intencjom,
w etyczn¹ problematykê odpowiedzialnoœci. W ten
oto sposób, nauka wyrwana z miejsca azylu –
owej wie¿y z koœci s³oniowej, w której zamkn¹³ j¹
Kantowski podzia³ u¿ytków rozumu, powraca
okrê¿n¹ drog¹ – dziêki krytycznemu doœwiadczeniu12, niejako w koleiny teleologicznie zorientowanej Arystotelesowskiej nauki.
Nie jest to oczywiœcie dos³owny powrót do
Ÿróde³, ale raczej próba krytycznego wytyczenia
granic mo¿liwego zaanga¿owania siê racjonal-

8 Zob. M Heidegger, Bycie i czas, wyd. cyt., s. 319–320.
9 Przez powszechnoœæ doœwiadczenia Newtonowskich praw nale¿y rozumieæ nie tyle ich powszechn¹

œwiadomoœæ, ile raczej powszechn¹ mo¿liwoœæ udostêpnienia ich treœci za pomoc¹ w³aœciwych
œrodków dydaktycznych.
10 Autonomiczny punkt widzenia nauki polega na fragmentarycznym, wyizolowanym widzeniu œwiata traktowanego jako miejsce realizacji matematycznej formu³y tzw. czystego przyrodoznawstwa, podczas gdy hermeneutyka roœci sobie pretensje do widzenia globalnego, tj. stawiaj¹c pytanie o znaczenie poszczególnych fenomenów,
takich jak np. nauka, zmierza do uchwycenia ich pozycji z perspektywy obejmuj¹cej ca³oœæ egzystencji w sensie
egzystencjalnego zaanga¿owania w œwiat. Nie oznacza to jednak, ¿e hermeneutyka w jakiejkolwiek formie
warunkuje naukê.
11 Termin „cywilizacyjna kultura” podkreœla przewagê kultury materialnej w stosunku do warstwy duchowo-kontemplacyjnej. Procesowi temu towarzysz¹ takie zjawiska, na ogó³ oceniane pejoratywnie, jak homogenizacja czy komercjalizacja kultury, a tak¿e marginalizacja tzw. wysokiej kultury.
12 Aluzja do znanej pracy H. Alberta: Traktat über kritische Vernunft.Tubingen 1980.
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nej wiedzy naukowej w sferê tradycyjnie zastrze¿on¹ dla aksjologicznych rozstrzygniêæ. Nie
mo¿na przy tym przeoczyæ faktu, ¿e w³aœciwie
postawiony problem relacji nauka – etyka winien
rozwa¿yæ kwestiê ich wzajemnej zale¿noœci,
choæ niekoniecznie rozumianej w kategoriach
symetrycznoœci. Tedy pytaniu: jak aksjologia
wkracza do nauki? musi towarzyszyæ kwestia
dope³niaj¹ca: w jaki sposób i w jakich granicach
nauka mo¿e wspomóc aksjologiê?
To pozornie nazbyt gorliwe i pedantyczne
zdublowanie tego samego problemu, tj. relacji
miêdzy etyk¹ i nauk¹ jest w istocie pytaniem
o mo¿liwoœæ pomostu miêdzy tymi dwiema dziedzinami, zatem pytaniem o mo¿liwoœæ zwi¹zku
istot, a nie jedynie szukaniem sposobu redukcji
jednej do drugiej. W najbardziej radykalnej
postaci kwestia ta przek³ada siê na nastêpuj¹co
sformu³owane zagadnienie: czy krytycznie nastawiona wobec siebie nauka jest w stanie
odkryæ w granicach w³asnej istoty aksjologicznie
nastrojon¹ na œwiat intencjê?
I analogicznie rodzi siê pytanie: w jakim stopniu
nowoczesna aksjologia przyobleka siê w postaæ
realnej wiedzy pozytywnej? OdpowiedŸ na powy¿sze dylematy zosta³a ju¿ w³aœciwie czêœciowo
udzielona. NajwyraŸniejszy trop wskazuje na zjawisko powszechnej technologizacji wiedzy. Miejscem, w którym ta technologizacja zosta³a zainicjowana jest, jak wiadomo, racjonalna nauka pozytywna.
Ale aby technologiê uznaæ za pomost ³¹cz¹cy
naukê i aksjologiê nie wystarczy poprzestaæ na
wskazaniu na jej wy¿ej wymienion¹, instrumentalnie pojêt¹ stosowalnoœæ. Ta ostatnia bowiem
jest tylko zewnêtrznym przejawem najbardziej
fundamentalnej w³aœciwoœci nauki technologicznej, mianowicie urzeczywistnienia idei totalnej
kreatywnoœci. Techno-nauce nie idzie w istocie
o poznawanie, ale przede wszystkim o kreowanie.
Poznanie w techno-nauce spada do roli czysto
instrumentalnej13. Jednoczeœnie ona nie ograni-

cza siê do kszta³towania otoczenia cz³owieka,
lecz konsekwentnie zmierza do suwerennego
tworzenia samego cz³owieka. Albowiem kreuj¹c
œrodowisko cz³owieka w istocie tworzy jego potrzeby i zachowania. Formuje zatem jednolity organizm wzajemnego warunkowania, gdzie np.
wysokoœæ rachunku telefonicznego wyra¿a: poziom zaspokojenia potrzeb abonenta – nieustannie przy tym wzbogacaj¹c ich iloœæ i jakoœæ
(pocz¹wszy od coraz doskonalszego przekazu
informacji, a na wyrafinowanych us³ugach seksualnych skoñczywszy), nierzadko jego status
ekonomiczny (moda na telefoniê komórkow¹),
ale te¿ wp³yw na rozwój nowych technologii,
które swym zasiêgiem mog¹ daleko wykroczyæ
poza potrzeby samej telekomunikacji. Owa globalnie rozumiana nauka technologiczna staje
siê, zatem, rodzajem zmasowanej interwencji, tj.
permanentnym wyborem cz³owieka i jego œwiata. Ale to niedwuznacznie sugeruje jej aksjologiczne zaanga¿owanie p³yn¹ce z samej jej natury.
Nauka staje siê podstawow¹, autoteliczn¹ wartoœci¹ nowoczesnej cywilizacji. Nie rezygnuje przy
tym z przypisanej jej przez Maxa Webera,
powszechnie uznawanej za nienaruszalny warunek jej wewnêtrznej spójnoœci i to¿samoœci –
zasady aksjologicznej neutralnoœci jako podstawowej metody formu³owania s¹dów obiektywnie
wa¿nych.
I nie popada siê tu w ¿adn¹ sprzecznoœæ z dopiero co uznanym pogl¹dem, definiuj¹cym naukê jako wartoœæ, o ile nie przeoczy siê faktu, i¿
pierwsza teza umiejscawia naukê w obrêbie
ca³oœciowo uchwyconego fenomenu rozumienia.
Jawi siê tedy ona jako jeden z mo¿liwych sposobów widzenia i prze¿ywania œwiata, a w przypadku jego urzeczywistnienia (co faktycznie zachodzi) staje siê wizj¹ technologicznie zrealizowan¹, tj. uskutecznionym wyborem tego w³aœnie
cz³owieka i tego w³aœnie œwiata. To w³aœnie ta
fundamentalna zdolnoœæ wcielania mo¿liwych
wizji przy u¿yciu technologii, czyni naukê tech-

13 Misja odkrywcza nauki zapewne ju¿ bezpowrotnie straci³a sw¹ dawn¹ autonomiê, popadaj¹c w coraz
silniejsz¹ zale¿noœæ od ekonomii i polityki. Jej ca³kowita metamorfoza w rodzaj opcji politycznej czy ekonomicznej
wydaje siê ju¿ tylko kwesti¹ czasu. W koñcu nie bez powodu mówi siê o polityce naukowej czy ekonomicznej
op³acalnoœci nauki. Taka pragmatyczne interpretacja roli nauki mo¿e byæ Ÿród³em wielu niebezpiecznych
wynaturzeñ. Jeœli np. producent leku kieruj¹c siê zasad¹ rachunku ekonomicznego (niezale¿nie od tego czy
dobrze, czy Ÿle pojêt¹) utajnia (np. w postaci niepe³nej i nieczytelnej dla odbiorcy informacji) lub tylko lekcewa¿¹co
traktuje mo¿liwoœæ wyst¹pienia skutków ubocznych zwi¹zanych ze stosowaniem tego leku, to w istocie pe³ne
poznanie jego w³aœciwoœci schodzi na plan drugi. Odnoœnie powy¿szego zob. H. Albert, op. cit., s. 76.
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nologiczn¹ wartoœci¹14. I jakkolwiek w ostatecznym rozrachunku to cz³owiek dokonuje faktycznego wyboru, to niew¹tpliwie jego suwerennoœæ
zostaje nadw¹tlona przez sam¹ moc perswazyjn¹ nauki. Innymi s³owy, jeœli siê obarcza naukê
odpowiedzialnoœci¹ za wybory faktycznie dokonywane przez cz³owieka, to ma siê tu na myœli
w³aœnie ow¹ perswazyjnoœæ racjonalnoœci naukowej, dzia³aj¹cej na cz³owieka z si³¹ psychologicznej koniecznoœci.
Natomiast teza druga, nawo³uj¹ca do aksjologicznej neutralnoœci naukowych konstatacji, tak
oczywista w stosunku do pozytywnej nauki empirycznej, daje siê równie dobrze zastosowaæ na
gruncie wiedzy aksjologicznej. Albowiem nawet
etyka rozumiana w w¹skim sensie niezale¿nej
aksjologii czy deontologii, tj. taka, która z za³o¿enia nie odwo³uje siê wprost do bezpoœrednio
danej realnoœci empirycznej, sw¹ uwagê koncentruj¹c na irrealnym œwiecie idealnie pojmowanych, autonomicznych wartoœci nie zrywa przecie¿ ca³kowicie kontaktu z konkretn¹ rzeczywistoœci¹. Dotyczy to zw³aszcza etyki eudajmonicznej, owej najstarszej i wci¹¿ chyba najbardziej
aktualnej postaci wiedzy etycznej, która sw¹
atrakcyjnoœæ zawdziêcza zwi¹zaniu potrzeby
wiedzy z niezale¿nym od zmiennych okolicznoœci, nieprzemijaj¹cym d¹¿eniem cz³owieka do
szczêœcia. Szczêœliwego ¿ycia nie da siê zaœ
pomyœleæ, a tym bardziej osi¹gn¹æ o ile wartoœci
i wynikaj¹ce z nich obowi¹zki nie powi¹¿e siê
z trafnymi wyborami i s³usznymi decyzjami. Te
ostatnie z kolei, jeœli s¹ spe³niane w realnym
¿yciu, wtedy jako konkretne rozstrzygniêcia
oznaczaj¹ de facto trafny dobór œrodków, które
mog¹ i powinny prowadziæ do osi¹gniêcia owych
idealnie pomyœlanych aksjologicznych celów –

w sensie wy¿ej wymienionego ukierunkowanego
przez pierwotny, tj. nie podlegaj¹cy naukowej
uzasadnialnoœci wybór wartoœci. Tak zdefiniowane wartoœci jakkolwiek jawi¹ siê na kszta³t
czysto formalnej, abstrakcyjnej intuicji pojêciowej o regulatywnym charakterze, której realne
znaczenie spe³nia siê w samej drodze ku jej
nieosi¹galnemu meta-fizycznemu bytowi15, to
przecie¿ mo¿na je równie¿ doœwiadczyæ w normalnym codziennym ¿yciu w postaci dóbr, które
stanowi¹ ich materialny noœnik i pod³o¿e16.
Co wiêcej, wydaje siê, ¿e tylko mo¿liwoœæ
takiej aksjologicznej (wartoœciowej) reprezentatywnoœci dóbr (a œciœle mówi¹c jej mo¿liwy
stopieñ) jest w stanie wytworzyæ wzglêdnie
trwa³¹ motywacjê dla moralnych intencji i dzia³añ, kszta³tuj¹c zarazem miarê etycznego zaanga¿owania cz³owieka. Teza ta, brzmi¹ca cokolwiek oportunistycznie, sugeruj¹ca bowiem poœwiêcenie Kantowskiego upodobania do bezinteresownie spe³nianego obowi¹zku na rzecz zadowolonego z siebie podziwu dla rezultatów w³asnej
moralnej zapobiegliwoœci, otó¿ teza ta w istocie
walczy z jak¿e czêsto szkodliwymi nastêpstwami
tych wszystkich etycznych pogl¹dów, które nad
realnoœæ mo¿liwych do osi¹gniêcia dóbr moralnych przedk³adaj¹ – wedle s³ów Maxa Webera –
„steryln¹ donkiszoteriê”17 nadmiernych roszczeñ
etycznych, które za swój w³aœciwy przedmiot
maj¹ zachowanie nienagannej, niejednokrotnie
utopijnej czystoœci etycznych pozycji.
To ostatnie spostrze¿enie nie stanowi jednak
jeszcze ¿adnej ostatecznej konkluzji odnoœnie
w³aœciwoœci „moralnej przestrzeni”, lecz jedynie
uprzytomnia klasyczn¹ aporiê, z któr¹ etyka
zmaga siê niemal od zarania, tj. zasadnicz¹ nieoczywistoœæ zwi¹zku miêdzy bytem a powinnoœ-

14 Tezê tê mo¿na zilustrowaæ odwo³uj¹c siê choæby do zjawiska niebywa³ej popularnoœci tzw. muzyki techno. Na
tym przyk³adzie widaæ wyraŸnie jak to pierwotnie czysto techniczne okreœlenie, nawi¹zuj¹ce do swego technologicznego rodowodu, charakteryzuj¹ce: rodzaj instrumentacji, preferowanych wartoœci metrycznych czy stosowanych koncepcji melodycznych, tj. wszystko to, co mieœci siê w kategoriach „odkrycia nowej muzyki” i nowej jakoœci
estetycznej pokazuje spontaniczne zwi¹zki techno-nauki i estetyki. Co wiêcej, inspiruje pewien typ mody,
zachowañ, a nawet styl ¿ycia charakterystyczny dla sposób bycia techno-cz³owieka – daleko wykraczaj¹cy poza
ramy obowi¹zkowej obecnoœci na sobotniej dyskotece techno.
15 Chcia³oby siê tu zacytowaæ s³ynn¹ sentencjê Hegla z jego Wstêpu do Fenomenologii ducha: droga jest
wszystkim, cel niczym.
16 Na temat Schelerowskiego rozró¿nienia wartoœæ i dobro zob. A. Wêgrzecki: Scheler: Warszawa 1975., s. 46.
17 Max Weber: Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1922, s. 475. Weberowsk¹ interpretacjê celowoœci dzia³añ moralnych omawia F. Loos w pracy Zur Wert- und Rechtslehre M. Webers, Tübingen
1970. Wy¿ej wymieniony aspekt porusza zw³aszcza na s. 52–57.
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ci¹. Dylemat ten sprowadza siê za ka¿dym razem do problemu prze³o¿enia owych – z definicji
transcendentnych wobec konkretnej, ¿yciowo
zmiennej sytuacji moralnie dzia³aj¹cego cz³owieka
– etycznych powinnoœci, okreœlonych przez ogólne
prawo etyczne na prawid³owoœci rz¹dz¹ce empiryczno-spo³eczn¹ rzeczywistoœci¹.
Zak³adaj¹c tedy, ¿e powy¿sze trudnoœci, jako
p³yn¹ce z samej natury rzeczy, maj¹ decyduj¹cy
wp³yw na rzeczywiste ukszta³towanie etycznej
w³adzy s¹dzenia, mo¿na pokusiæ siê o wniosek,
¿e ka¿da konstruktywna etyka, tj. taka, która nieusuwalnoœæ owego hiatus miêdzy bytem a powinnoœci¹ uznaje z pe³n¹ œwiadomoœci¹ za Ÿród³owy
motyw wszelkiej etycznej refleksji, jednoczeœnie
widzi swoje w³aœciwe zadanie w ukonstytuowaniu
egzystencjalnie wa¿nego18 pola dialogu miêdzy
sfer¹ „faktów etycznych” i zdarzeñ rzeczywistych.
Sprowadza siê to zadanie do próby przerzucenia
mostu, który spi¹³by te dwie rzeczywistoœci. Jego
rolê pe³ni³aby wszelka próba ukonstytuowania
praktycznie zaanga¿owanej wiedzy, która na
kszta³t Arystotelesowskiej phronesis pozwoli³aby
etycznej w³adzy s¹dzenia znaleŸæ w trafnie
dokonanym wyborze ¿yciowym mo¿liwie pe³n¹
manifestacjê czystej intuicji ogólnego prawa
moralnego19. Ale s³usznoœæ wyboru nie posiada
charakteru jednoznacznie definiowalnego algorytmu, albowiem w równym stopniu konstytuuje j¹
ogólnoœæ prawa moralnego, co niepowtarzalna
szczególnoœæ konkretnej ¿yciowej sytuacji
wyboru. Autentyczna moralnoœæ nie jest
ubezw³asnowolniaj¹cym darem Boga, który za
cel ma ugruntowanie rajskiej beztroski cz³owieka.

Jest podstawowym sposobem stanowienia siebie
w œwiecie krzy¿uj¹cych siê indywidualnych racji i
partykularnych interesów. Dlatego krytycznie
nastawiona w³adza s¹dzenia20 na ogó³ nie
poprzestaje na mglistej intuicji etycznej s³usznoœci, tak charakterystycznej dla tzw. „dobrej intencji”21. Ona raczej zmierza do takiego zdefiniowania
etycznej powinnoœci, która znajdzie swe realne
zastosowanie, tj. spe³ni siê w rzeczywistym czynie
etycznym, który musi siê liczyæ z ograniczaj¹cymi
go konsekwencjami ewentualnych „skutków
ubocznych”, jednym s³owem zrealizuje siê – w
mo¿liwie pe³nym wymiarze – w œwiecie naszego
¿ycia codziennego przez wprowadzenie do niego
dobra moralnego (urzeczywistnionej wartoœci).
Ten z³o¿ony proces odpowiedzialnego urzeczywistnienia wartoœci jest nieoczywist¹ konfrontacj¹
doskona³oœci idei moralnej z przypadkowoœci¹
œwiata naszego realnego ¿ycia. Nieuchronne
zderzenie siê obu tych rzeczywistoœci zmusza do
poszukiwañ mo¿liwej adekwacji lub przynajmniej
niesprzecznoœci miêdzy celowoœci¹ tego, co okreœla powinnoœæ, a mo¿noœci¹ tego, co oferuje
realna sytuacja, tzn. dostêpnoœci¹ moralnie dopuszczalnych œrodków22. I tak lekarz, który w dobrej wierze, tj. zgodnie ze szczytnym celem lekarskiej powinnoœci, siêga w ostatecznoœci – uprzednio
nie szczêdz¹c si³ i œrodków – po agresywn¹ terapiê, musi siê liczyæ z faktem, ¿e uratowane w ten
sposób ¿ycie pacjenta mo¿e byæ tylko etycznie
zaprojektowanym bezdusznym okrucieñstwem
przed³u¿onej, powolnej i bolesnej agonii równoznacznej do tego z niepotrzebnie i przedwczeœnie
sprowadzon¹ „emocjonaln¹ œmierci¹”23.

18 Dla niniejszych rozwa¿añ sposób zdefiniowania owej egzystencjalnej wa¿noœci etycznego pola dialogu nie
ma jakiegoœ rozstrzygaj¹cego znaczenia. Rozwijana tu krytyczno-hermeneutyczna interpretacja doœwiadczenia
etycznego nie wymaga rygorystycznego, na wzór Kanta, „topograficznego” okreœlenia kompetencji etycznych.
Mog¹ siê one skupiaæ zarówno w sferze emotywnej (wbrew stanowisku Kanta), jak i racjonalno-wolincjonalnej
(Kantowska wola autonomicznego rozumu).
19 Zob. H.-G. Gadamer: Prawda i metoda. Kraków 1993, s. 302–303.
20 Za³o¿enia krytycznego stanowiska w etyce omawia H. Albert w cytowanej wy¿ej pracy.
21 Chodzi tu oczywiœcie o pejoratywne, ironiczne znaczenie owej nieskutecznej „dobrej intencji”, która znacznie
czêœciej kojarzy siê ze szkodliwym, nieskutecznym pustos³owiem niŸli z cenionym dobrem moralnym.
22 Krytyczna refleksja etyczna usi³uje tê trudnoœæ rozwi¹zaæ za pomoc¹ tzw. zasad pomostowych
(Brücken-Prinzipien). Zob. H. Albert: Traktat über kritische Vernunft, wyd. cyt., s. 76–79 oraz F. Loos, op. cit. s. 55–56.
23 Przyk³ad ten byæ mo¿e trafnie zilustruje, w jaki sposób krytyczna refleksja etyczna próbuje rozwi¹zaæ
klasyczny dylemat zwi¹zany z poprawnym zdefiniowaniem zwi¹zku powinnoœci z bytem. Samo prze³o¿enie tej
relacji na twierdzenie: powinnoœæ implikuje mo¿noœæ sprawia wra¿enie czysto formalnego zabiegu zamiany pojêæ.
W³aœciwy sens tej pojêciowej manipulacji ods³ania siê dopiero dziêki zastosowaniu ekwiwalentnej transpozycyjnej modyfikacji owego twierdzenia, które teraz przyjmuje bardziej intuitywn¹ formê: brak mo¿liwoœci implikuje
brak powinnoœci.
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Powy¿szy przyk³ad mo¿e sugerowaæ doœæ jednostronn¹ interpretacjê poszukiwanej tu adekwatnoœæ miêdzy powinnoœci¹ a bytem. Daje siê on
mianowicie odczytaæ jako atak na uprzywilejowan¹
pozycjê deontologicznej celowoœci dzia³añ24 zakotwiczonych w niebiañskiej doskona³oœci wolnego œwiata platoñsko-kantowskich wartoœci
w celu poddania ich w³adzy przyziemnej kalkulacji
ubogiej empirycznej koniecznoœci, a zatem jako
sprzeciw wobec obiegowej zasady cel uœwiêca
œrodki. W rzeczywistoœci nie kwestionuje siê tu
ani celu, ani u¿ytych œrodków (wszak okaza³y siê
skuteczne ratuj¹c ¿ycie), ale ich etyczne zastosowanie, które zignorowa³o subtelny wymóg sytuacyjnie definiuj¹cej siê adekwatnoœci. W omawianym przypadku nazbyt drastyczne œrodki zakwestionowa³y sensownoœæ za³o¿onego z góry
celu. Innymi s³owy, sensowna spe³nialnoœæ deontologicznej celowoœci zostaje wyznaczona ju¿ nie
tylko przez dostêpnoœæ mo¿liwych do zastosowania œrodków, ale przez ich dopuszczalnoœæ. Ta
pozornie ja³owa dialektyka dostêpnoœci i dopuszczalnoœci sugeruj¹ca swoist¹ „technologizacjê”
etycznej relacji powinnoœæ–byt wydaje siê jednak
zmierzaæ w kierunku gruntownej reinterpretacji
rozumienia powinnoœci etycznej. Zbudowana na
niej teoria deontologii pozbawia etyczn¹ powinnoœæ jej niejako „materialnego” (w Schelerowskim
znaczeniu tego terminu) ugruntowania w œwiecie
obowi¹zuj¹cych wartoœci, zarazem odmawia jej
prawa do bezkrytycznego pos³ugiwania siê
kodeksualnie zdefiniowan¹ zasad¹ s³usznego
postêpowania. Koncepcja ta wychodzi bowiem
z za³o¿enia, i¿ w sytuacji ci¹g³ego doskonalenia
i mno¿enia œrodków, za pomoc¹ których realizuje siê ogólna formu³a powinnoœci, oparta na konserwatywnym i odtwórczo interpretowanym zestawie wartoœci zostaje zakwestionowana ju¿ nie
tyle adekwatnoœæ stosowania œrodków, co obowi¹zywanie uznawanej dot¹d bez zastrze¿eñ
aksjologicznej perspektywy. Tak chêtnie dziœ
krytykowana natrêtna technologizacja codziennego ¿ycia w tym przypadku ujawnia swe pozytywne strony. Mno¿¹c dobra technologiczne
(przedmioty, procedury teorie s³u¿¹ce za owe
œrodki wykorzystywane przez deontologiczn¹
celowoœæ) rozbija pancerz skostnia³ych wartoœci

wyznaczaj¹c zarazem po¿¹dany kierunek ich
przewartoœciowania. Nale¿y to podkreœliæ: w dobie swoistej nadprodukcji „deontologicznych
œrodków” niezbêdne okazuje siê przewartoœciowanie wartoœci, co prawda mo¿e nie tak radykalne jak w Nietzscheañskim projekcie, ale przynajmniej adekwatne do coraz szybciej ewoluuj¹cego obrazu technologicznie interpretowanego œwiata. Tak rozumiana technologiczna ekspansja nie ogranicza siê zatem do jedynie coraz
skuteczniej realizacji aksjologicznego zamówienia
na uprzednio oferowan¹ jakoœæ ¿ycia czy umierania. Chaotyczny rynek nadprodukcji instrumentalnych dóbr aksjologicznych posiada przede wszystkim dar otwierania nowych mo¿liwoœci
i perspektyw. Zanim to jednak nast¹pi niezdolnoœæ do natychmiastowego zagospodarowania
owej „nadwy¿ki” instrumentalnych dóbr w granicach obowi¹zuj¹cego projektu aksjologicznego
grozi rozmaitymi frustracjami znanymi pod nazwami „kryzysu œwiadomoœci”, „moralnego indyferentyzmu”, „konsumpcjonizmu”. S¹ to konieczne
uboczne koszty wszelkiej twórczej ewolucji, która
zanim zrealizuje swoje cele musi uprzednio
zmierzyæ siê i pokonaæ typowy oportunizm konserwatywnej œwiadomoœci opartej na spo³ecznym nawyku, na bezpiecznej retoryce obowi¹zuj¹cych kodeksów. Wszelkie takie odrzucenie reliktowej œwiadomoœci wymaga niema³ej odwagi – ¿¹da mianowicie odrzucenia œwiatopogl¹dowego alibi, za którym jak¿e czêsto chroni
siê po prostu wygodny konformizm czy resentymentalna niechêæ dla twórczej wyobraŸni. Ale
jest to wymóg konieczny, jeœli dogmatyzm zachowawczych zasad, owa swoista filisterska
moralnoœæ przestrzegania regu³ ponad wszystko
ma ust¹piæ miejsca pluralizmowi odpowiedzialnie konstruowanych stanowisk. Tylko na tej
drodze bezrefleksyjna moralnoœæ zasad mo¿e
ust¹piæ miejsca etyce odpowiedzialnoœci. Odpowiedzialnoœæ oznacza tu gotowoœæ i zdolnoœæ
etycznego samookreœlenia siê w owej na nowo
skonstruowanej przez technologiczny postêp
rzeczywistoœci, tj. permanentnie podejmowany
trud definiowanie (a œciœle rzecz bior¹c – nieustannej reinterpretacji) swoich zobowi¹zañ i powinnoœci wobec œwiata pozbawionego statycznej,

24 Gwoli œcis³oœci warto podkreœliæ, ¿e sugeruje siê tu atak na pewne dzia³ania afirmuj¹ce okreœlone wartoœci, a
nie na te wartoœci. Zgodnie z tym mo¿na zakwestionowaæ etyczn¹ wa¿noœæ postêpowania lekarza ratuj¹cego
¿ycie, a nie sam imperatyw ratowania ¿ycia.
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jednoznacznej postaci. Ta gotowoœæ i zdolnoœæ,
bez której nie mo¿e siê obejœæ odpowiedzialnie
ufundowana powinnoœæ, to rozumne wziêcie na
siebie ciê¿aru s³usznego dzia³ania, to akt wolnej
decyzji zaanga¿owania siê w tê – uznan¹ za kulturow¹ wspólnotê – rzeczywistoœæ, któremu towarzyszy g³êboka, w miarê mo¿liwoœci pozbawiona uprzedzeñ oraz poparta rzeteln¹ wiedz¹,
poznawcza intencja25. W tak rozumianej, odpowiedzialnie ufundowanej powinnoœci etyczna-wola-bycia spotyka siê z etycznie spo¿ytkowan¹ wol¹-poznania. Wydaje siê, ¿e w tak
bardzo zdominowanej przez permanentn¹ technologiczn¹ rewolucjê rzeczywistoœci jak nasza
epoka, tylko dziêki takiemu spotkaniu siê etyki
i racjonalnej wiedzy etyka mo¿e znaleŸæ nale¿ne
sobie miejsce w œwiecie, a i œwiat etyki nie zignoruje.

stencj¹ sprowadza siê do wydobycia egzystencjalnego sensu tego, co zwyk³o siê nazywaæ kartezjañskim projektem naukowoœci.

Streszczenie
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Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e naukowa interpretacja rzeczywistoœci coraz silniej kszta³tuje œwiat
¿ycia codziennego. Naukowa wiedza, widziana
z tej perspektywy obarczona jest pewn¹ dwuznacznoœci¹. Niniejszy artyku³ jest próba ukazania owej niejednoznacznoœci. Takie hermeneutyczne ods³oniêcie zwi¹zków miêdzy nauk¹ i egzy-

S³owa kluczowe: hermeneutyka, wiedza
naukowa, etyka

Summary
Scientifical interpretaton of reality more and
more create our ordinariness. There is some
ambiguity in that interpretation of the scientific
knowlege. This paper is an attempt to reveal diversity of it and to show, in hermeneutic way, an
existential significance of connections between
life-world of the everydayness and Cartesian
science.
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25 To hermeneutyczne okreœlenie powinnoœci koresponduje w pewnym stopniu z interpretacj¹ G. Pfafferotta.
Zob. G. Pfafferott: Ethik und Hermeneutik. Heinstein 1981, s. 175.
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