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Wspó³czesny wariant pytania o podstawowe zagadnienie filozofii
W historii filozofii ró¿ne zagadnienia bywa³y uznawane za priorytetowe
w ró¿nych okresach jej rozwoju. Bywa³y okresy, kiedy dominowa³y zagadnienia dotycz¹ce teorii bytu (w szczególnoci problemy genezy, struktury
i ewentualnie kierunku zmian tego, co istnieje w sposób konieczny lub akcydentalny)  bywa³y jednak i okresy, kiedy zasadniczy ton nadawa³y filozofii pytania epistemologiczne, a opis procedur poznawania i form uwiarygodniania naszej wiedzy o bycie mia³ w zamierzeniu korygowaæ zbyt naiwny pogl¹d o analogii obrazu rzeczywistoci z sam¹ rzeczywistoci¹ przez
nas poznawan¹. Ten ostatni rodzaj pytañ eksponowali przyk³adowo filozofowie Owiecenia, a w najbardziej bodaj wyrazisty sposób zosta³y one podHalina Promieñska, prof. dr hab., kierownik Zak³adu Etyki w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu l¹skiego, autorka ksi¹¿ek: Poznanie ludzkie a wartoci moralne (1981);
Zasada tolerancji w nauce i etyce (1987); Trwanie i zmiana wartoci moralnych (1991);
Etyka wobec problemów wspó³czesnego wiata ([red.] 2003).
*
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jête przez Johna Lockea w jego Rozwa¿aniach dotycz¹cych rozumu ludzkiego (1690)1.
Problem poznania sposobu funkcjonowania umys³u ludzkiego i okrelenia granic jego mo¿liwoci poznawczych sta³ siê odt¹d jednym z kluczowych pytañ epistemologii i... etyki. Mo¿e nawet szczególnie etyki. Bo chocia¿ pytania te intencjonalnie skierowane by³y na cele stricte poznawcze,
a dopiero wtórnie dostrze¿ono ich implikacje praktyczne (polityczne i etyczne), to w konsekwencji coraz czêciej stymulowane s¹ w³anie (i g³ównie)
negatywnymi dowiadczeniami historycznymi i cywilizacyjnymi ludzkoci, wybijaj¹c wagê zagadnienia samorealizacji cz³owieka i rozwoju jego
potencjalnych mo¿liwoci w wiecie zmieniaj¹cych siê form mylenia i dzia³ania ludzkiego. I w³anie w tym kontekcie szczególnego znaczenia nabiera pytanie o kryteria normalnoci jako punktu odniesienia w rozpoznawaniu innoci (zjawisk przyrodniczych, zachowañ spo³ecznych i indywidualnych, kultur itp.), wyj¹tkowoci lub nienormalnoci, funkcjonuj¹ce
na ogó³ jako warunek prawid³owej oceny pojedynczych zdarzeñ oraz warunek poprawnoci metodologicznej samej procedury ich ró¿nicowania.
Upraszczaj¹c, mo¿na by uznaæ, ¿e problem normalnoci stanowi³
i wci¹¿ stanowi podstawowe zagadnienie filozofii. W sensie szerokim stanowi on nieprecyzyjny sposób podkrelania tego, i¿ odkrywane przez cz³owieka prawid³owoci, zachodz¹ce w obiektywnej sferze zjawisk przyrodniczych i spo³ecznych, wyznaczaj¹ w miarê stabilny punkt orientacyjny,
umo¿liwiaj¹cy rozpoznanie innoci jako wyj¹tkowoci lub jako nienormalnoci (przy czym, im mniejszy obszar wiedzy  tym szerszy obszar zdziwienia, zaskoczenia i zaliczania zjawisk nietypowych do zakresu anomalii). Wraz z rosn¹c¹ profesjonalizacj¹ badañ nad regularnoci¹, prawami
przyrody czy zasadami funkcjonowania ¿ycia spo³ecznego, zagadnienia te
podjête zosta³y przez nauki szczegó³owe (fizykê, biologiê, chemiê, histo1
Locke ujmowa³ ob³êd jako b³¹d poznania, tzn. niew³aciwego ³¹czenie ze sob¹ idei
znajduj¹cych siê w umyle, i wi¹za³ te zak³ócenia poznawcze z niew³aciwym wychowaniem i brakiem racjonalnoci w procedurach kojarzenia i ró¿nicowania idei. Implikacje praktyczne takiego ujêcia zagadnienia nasuwa³y siê w sposób doæ czytelny: reforma
wychowania i wypracowanie zasad racjonalnoci postrzegane by³y jako w³aciwy kierunek terapii indywidualnej i spo³ecznej. Warto zauwa¿yæ, ¿e niektóre nurty psychiatrii
humanistycznej XX w., wychodz¹c z innych przes³anek (krytyka racjonalizmu i eksponowanie wagi sfery uczuciowej cz³owieka), dosz³y do podobnych wniosków (por. m.in.
stanowisko V. Frankla, A. Maslowa, R. Lainga i in.).
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riê, socjologiê itp.), a filozofii pozosta³a tylko refleksja nad wynikami tych
badañ i analiza samych metod tych badañ. Jest to oczywicie normalnoæ
rozumiana bardzo szeroko, jako prawa natury (logos) czy prawa w sensie
politycznym lub kulturowym (nomos) bardziej, ani¿eli w sensie psychiatrycznym czy tym bardziej filozoficznym.
Inaczej przedstawia siê problem, kiedy uwzglêdnimy wê¿sze znaczenie pojêcia normalnoæ, odnoszone do sfery prawid³owoci rozwoju i sfery
¿ycia psychicznego cz³owieka. Tu obecnoæ filozofii i znaczenie adekwatnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania procesów poznawczych cz³owieka nie tylko nie straci³y nic na aktualnoci, ale wrêcz przeciwnie, sta³y
siê niemal priorytetowe dla rozwi¹zywania szeregu kwestii z zakresu epistemologii, antropologii filozoficznej i etyki. I w³anie to wê¿sze znaczenie pojêcia normalnoæ zdominowa³o znacz¹co, jak siê wydaje, wszelkie
inne sensy tego pojêcia w XX w., wi¹¿¹c je doæ wyranie z wiedz¹ o prawid³owo funkcjonuj¹cej strukturze osobowoci cz³owieka i stawiaj¹c pytanie o normê cz³owieczeñstwa w rozumieniu idealnym, wzorcowym (prawie nieosi¹galnym)  zestawian¹ porównawczo z zachowaniami praktycznie realizowanymi, sk³adaj¹cymi siê na tzw. normê statystyczn¹, powszechnoci¹ pewnych zachowañ sankcjonowan¹ wprawdzie, ale symptomami
zaburzeñ w byciu cz³owiekiem wywo³uj¹c¹ niepokój filozofów oraz
psychologów i psychiatrów o orientacji humanistycznej.
W ka¿dym z tych przypadków pojêcie normalnoci oznacza zgodnoæ
z norm¹  i dopiero pytanie o normê sam¹, o ustalenia formu³owane przez
filozofiê cz³owieka czy idea³y wyznaczane przez etykê odsy³a nas do nie³atwego problemu podania cech konstytutywnych cz³owieczeñstwa cz³owieka. Problem rysuje siê jeszcze jako w miarê prosty do momentu, kiedy rozpatrujemy go w kanonie ujêæ tradycyjnej myli filozoficznej, gdzie zale¿noæ miêdzy sfer¹ somatyczn¹ a psychiczn¹ zachowañ i prawid³owoci
mylenia ludzkiego pe³ni funkcjê klucza interpretacyjnego. Komplikuje siê
jednak (i to doæ znacznie), kiedy pytanie o aksjonormatywnie rozumiane
cz³owieczeñstwo cz³owieka odnosimy do oceny idea³ów, akceptowanej
przez cz³owieka hierarchii wartoci czy umiejêtnoci w³aciwego (pod
wzglêdem moralnym) rozwi¹zywania konfliktów wartoci. A taki w³anie
sposób rozumienia cech konstytutywnych istoty cz³owieczeñstwa proponuje na ogó³ filozofia, i do takiego progu abstrakcyjnoci w definiowaniu
postulatywnie rozumianego cz³owieczeñstwa cz³owieka staraj¹ siê nawi¹zywaæ te nurty psychologii i psychiatrii humanistycznej, które dostrzega-
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j¹c niebezpieczeñstwo relatywizmu kulturowego, historycznego i socjologicznego w orzekaniu o normalnoci cz³owieka, szukaj¹ w filozofii cz³owieka mo¿liwoci ustalenia w miarê sta³ego punktu odniesienia kryterialnego.

Etyka jako podstawowa dyscyplina filozoficzna XXI wieku
Argumentów przemawiaj¹cych za powy¿sz¹ tez¹ jest wiele, ale mo¿e
warto wskazaæ przynajmniej na niektóre sporód nich.
Po pierwsze: kryzys cywilizacji europejskiej, czego widomym przejawem by³y dwie wojny wiatowe oraz rozpêtane nimi z³o moralne, którego jedn¹ z odmian sta³o siê wspó³czenie nasilenie agresji zorganizowanej,
jak¹ stanowi terroryzm wiatowy. Wydarzenia te wstrz¹snê³y fundamentami porz¹dku aksjologicznego kultury zachodniej, tym za, co dodatkowo
skomplikowa³o sytuacjê, sta³ siê ekspansywny rozwój nauki i biotechnologii, których wysoce nieraz w¹tpliwe moralnie zastosowania w praktyce przyczyni³y siê wydatnie do zniszczenia rodowiska naturalnego i postêpuj¹cej
dehumanizacji w medycynie, i nie tylko w niej. O potrzebie i wadze g³êbszej refleksji etycznej nad tymi wymykaj¹cymi siê czêsto spod kontroli cz³owieka procesami nie trzeba nikogo przekonywaæ. wiadcz¹ o tym zreszt¹
propozycje zg³aszane przez filozofów i etyków, którzy ten aspekt problemu odpowiedzialnoci cz³owieka za przysz³oæ wiata czyni¹ przedmiotem swoich analiz teoretycznych i postulatów praktycznych. (Czyni¹ tak
m.in. Hans Jonas, Hans Küng, Jürgen Habermas i wielu, wielu innych).
Po drugie: nie spe³ni³y siê nadzieje wi¹zane z metaetyk¹ i bioetyk¹
jako tymi propozycjami zbli¿enia etyki do statusu wiedzy prawomocnej
naukowo (metaetyka) i zdolnej do sprawowania skutecznej kontroli nad
praktycznymi zastosowaniami wiedzy naukowej i technicznej (bioetyka),
które w zamierzeniu mia³y wyeliminowaæ arbitralnoæ s¹dów moralnych
i oprzeæ je na mocnych fundamentach poprawnoci epistemologicznej oraz
zasadzie równego poszanowania ¿ycia wszystkich mieszkañców Ziemi. Ale
mimo dysproporcji nadziei i rezultatów, zarówno metaetyka (której pocz¹tek da³ G. Moore w 2003 r.), jak i bioetyka (od lat 70. XX w.) wp³ynê³y
znacz¹co na ukszta³towanie siê atmosfery konstruktywnych poszukiwañ
dróg wyjcia z impasu teoretycznego, który sta³ siê udzia³em wspó³czesnego pojmowania etyki jako filozofii praktycznej.
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Po trzecie wreszcie: zwi¹zki filozofii z psychologi¹ i psychiatri¹
o orientacji dynamicznej i egzystencjalnej, które sta³y siê bardzo intensywne szczególnie od po³owy XX w., pozwoli³y g³êbiej dostrzec relacjê, jaka
zachodzi miêdzy zdrowiem psychicznym cz³owieka a jego sposobem mylenia i rodzajem wartoci przezeñ akceptowanych, stanowi¹cych warunek
ukszta³towania siê autonomii moralnej i odpowiedzialnie pojêtej wolnoci.
W tym sensie dostrzeganie roli wiata wartoci i umiejêtnoci ich w³aciwego hierarchizowania przez cz³owieka w sytuacjach konfliktowych zaczyna coraz czêciej byæ traktowane jako miara normalnoci w orzekaniu
o cz³owieczeñstwa cz³owieka. Wi¹¿e siê to z odchodzeniem przez niektóre
nurty psychiatrii od koncepcji neutralnoci aksjologicznej w definiowaniu
zdrowia psychicznego i programowym szukaniu pomocy w filozofii, szczególnie za w tych koncepcjach filozoficznych, które problem dojrza³oci
struktur wartociowania moralnego, podobnie jak struktur mylenia racjonalnego, postrzegaj¹ poprzez pryzmat autonomii mylowej i moralnej cz³owieka, tzn. jego zdolnoci mylenia w kategoriach uniwersalnych i bezinteresownych (Kant), czy w kategoriach esencjalnoci pozbawionej domieszek przypadkowoci i empiryzmu (fenomenologia Husserla). St¹d poszerzenie ram wiadomoci i pog³êbienie wewnêtrznej instancji sumienia
oraz autonomia moralna cz³owieka staj¹ siê w coraz wiêkszym stopniu pomostem ³¹cz¹cym psychiatriê i etykê, chocia¿ ka¿da z tych dyscyplin czyni
to z innych racji i inaczej uzasadnia swe wnioski.
Wyrazem tej nowej2 orientacji w psychiatrii prze³omu lat 50. XX w.,
czêsto okrelanej poprzez wskazanie tych obszarów zak³óceñ w byciu
cz³owiekiem, które wi¹¿¹ siê z nieobecnoci¹ prawid³owo ukszta³towanej
sfery wartoci czy nietolerancj¹ psychologiczn¹ pluralizmu wartoci, staje
siê pytanie o zakres i g³êbiê wolnoci wewnêtrznej cz³owieka. Dlatego nie
jest rzecz¹ przypadku, ¿e ju¿ sama terminologia przyjmowana dla okrelenia w nowy sposób wyodrêbnianych jednostek chorobowych stanowi doæ
znamienne wskazanie na maria¿ psychiatrii i filozofii, jak przyk³adowo
2
Tak naprawdê niezupe³nie nowej, poniewa¿ pewn¹ prefiguracj¹ bardzo silnego powi¹zania psychologii z etyk¹ i filozofi¹ na tym etapie jej rozwoju, kiedy psychologia
jeszcze nie by³a odrêbn¹ dyscyplin¹ badawcz¹, a trafne czêstokroæ obserwacje psychologiczne podejmowane by³y przez filozofiê i etykê, przydaj¹c im cechê programu psychoterapeutycznego  by³y koncepcje formu³owane przez staro¿ytn¹ myl greck¹ w filozofii.
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w wyra¿eniach: psychiatria egzystencjalna (neuroza egzystencjalna w terminologii V. Frankla, rozumiana jako zaburzenie w funkcjonowaniu najwy¿szej sfery cz³owieczeñstwa, sfery pytañ o sens egzystencji), metapatologia (A. Maslowa koncepcja nieklinicznej postaci zaburzeñ sfery wartoci u cz³owieka, polegaj¹cych na deprywacji Wartoci Egzystencjalnych,
swoistych dla cz³owieczeñstwa cz³owieka), czy jeszcze bardziej ogólnie:
choroba wolnoci, pojmowana jako rodzaj schorzenia moralnego, które
dotyka cz³owieka boj¹cego siê prawdy, a st¹d i dopuszczaj¹cego parali¿
duszy, stanowi¹cy rodzaj wycofania siê z ¿ycia realizuj¹cego autonomiê
moraln¹ i autentyzm egzystencji cz³owieka jako cz³owieka w³anie.
Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e jest to obszar zagadnieñ niezwykle kontrowersyjnych. Wiadomo przecie¿, jak istotne trudnoci wi¹¿¹ siê z ka¿d¹ prób¹
zdefiniowania pojêcia wolnoci, nawet w znaczeniu negatywnym (brak
przeszkód w realizowaniu swoich podstawowych potrzeb3), nie mówi¹c ju¿
o wolnoci jako samorealizacji w zakresie swego cz³owieczeñstwa. Jeszcze wiêksze problemy pojawiaj¹ siê wówczas, kiedy wolnoæ pozytywna,
rozumiana jako system wartoci, ma stanowiæ diagnostyczn¹ podstawê do
orzekania o normie lub patologii w byciu cz³owiekiem. Co prawda werdykt jest tu z³agodzony przez przedrostek meta- w z³o¿eniu z patologi¹ 
ale brzmi to i tak wystarczaj¹co dyskryminacyjnie jak na to, aby nie pojawi³ siê zasadny niepokój, ¿e aktywujemy w ten sposób niechlubny proceder nietolerancji pewnych wartoci, niektórych stylów mylenia czy inicjatyw twórczych, kreuj¹cych nowe obszary wra¿liwoci ludzkiej i nowe klucze interpretacyjne w opisie tej samej obiektywnej rzeczywistoci. A przecie¿, z drugiej strony, nie sposób nie zgodziæ siê z pogl¹dem wyra¿onym
swego czasu przez La Mettriego: Podobnie jak cia³o, umys³ ma swoje
choroby epidemiczne i swój szkorbut4. Czy parafrazuj¹c to powiedzenie
nie mo¿na by stwierdziæ, i¿ wiat wartoci okrelaj¹cych cz³owieczeñstwo cz³owieka, podobnie jak umys³, ma swoje choroby epidemiczne i swój
szkorbut? Tyle tylko, ¿e trudnoci zwi¹zane z ich rozpoznaniem i ewentualnym leczeniem s¹ w tym przypadku nieporównywalnie wiêksze. Jest to
3
Na ogó³ wiêkszoæ badaczy tego zagadnienia poprzestaje na akceptacji negatywnego rozumienia pojêcia wolnoci, oponuj¹c przeciwko nadawaniu mu pozytywnego rozumienia, znacznie bardziej kontrowersyjnego w swoich konkretyzacjach (por. m.in.
stanowisko I. Berlina).
4
La Mettrie, Cz³owiek maszyna, Warszawa 1953, s. 27.
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nie³atwy dylemat, ale uwiadamianie sobie jego obecnoci jest warunkiem
koniecznym niepopadania w rozwi¹zania skrajne, a wiêc zafa³szowywanie
istoty problemu.
Tê sytuacjê fundamentalnej roli wartoci moralnych dla poznania
i dzia³ania ludzkiego niezwykle plastycznie wyrazi³ swego czasu Platon
w Pañstwie, porównuj¹c rangê i funkcjê idei Dobra do roli S³oñca w Uk³adzie S³onecznym. Uzasadnieniem tak szczególnej pozycji idei Dobra jest,
zdaniem Platona, owietlanie innych idei (dziêki czemu ich poznanie staje
siê w ogóle mo¿liwe), a tak¿e dostarczanie ciep³a jako niezbêdnego warunku ¿ycia. Platon, u¿ywaj¹c tej metafory, podkrela³ g³ównie znaczenie
epistemologiczne i ontologiczne wartoci idei Dobra.
Wspó³czenie, czêsto formu³owana w filozofii koncepcja prymatu
dobra nad prawd¹ i piêknem znacznie czêciej koncentruje siê na podkrelaniu funkcji pragmatycznych i obronnych takiego w³anie usytuowania
kategorii dobra w hierarchii wartoci. Podkrelane bywa znaczenie prymatu dobra dla przetrwania ludzkoci opêtanej amokiem wynalazczoci i eksperymentowania na cz³owieku, spo³eczeñstwach i przyrodzie  oraz znaczenie klasycznej formu³y trójjedni wartoci (prawda, dobro, piêkno, ze
wskazaniem jednak na szczególn¹ rolê dobra), jako trafnej antycypacji psychologicznych warunków zgody cz³owieka na pluralizm wartoci i wielowarstwowoæ ich swoistej egzystencji. Charakterystycznym przyk³adem
eksponowania w³anie obronnej funkcji etyki we wspó³czesnym wiecie
wydaje siê np. stanowisko wyra¿ane przez H. Künga, który czêsto zamiennie u¿ywa wyra¿eñ: etyka przetrwania lub strategia przetrwania, dopatruj¹c siê w³anie w etyce szansy wyjcia z impasu, w którym znalaz³a siê ludzkoæ5.

Punkty zwrotne w historii samowiedzy gatunkowej cz³owieka
Pytanie o cz³owieczeñstwo cz³owieka jest w zasadzie pytaniem bez
odpowiedzi. Albo inaczej: jest pytaniem o takim rozrzucie odpowiedzi niespójnych, ¿e w konsekwencji ka¿da z tych odpowiedzi mo¿e zostaæ za-

Por. m.in. H. Küng, Projekt wiatowego etosu (1990), którego w¹tki sta³y siê inspiracj¹ w sformu³owaniu Deklaracji Parlamentu wiatowych Religii (Chicago 1993).
5
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kwestionowana. Próbowano sobie z tym radziæ, odwo³uj¹c siê do Arystotelesa teorii hierarchii substancjalnej bytów, która wzglêdnie przekonuj¹co
wyjania³a fakt przynale¿noci cz³owieka do wiata rolinnego (procesy
wegetatywne), animalnego (wzbogaconego o ruch i instynkty) oraz swoicie ludzkiego (dominacja rozumu nad sfer¹ popêdow¹ i procesami biologicznymi), zwi¹zanego z uczestnictwem w strukturze relacji charakterystycznych dla rodziny, pañstwa i tradycji kulturowej. Przez d³ugi czas takie
ramy ujmowania cz³owieka, z definicji okrelanego jako istota rozumna
(lub, czy zarazem, jako zwierzê polityczne, wed³ug znanego okrelenia
Arystotelesa), okazywa³o siê wystarczaj¹ce. Co najwy¿ej pytano o to, jak
funkcjonuje rozum, jakie procedury mylenia mo¿na i nale¿y uznaæ za poprawne logicznie, a jakie  i dlaczego  prowadz¹ do iluzji i b³êdów poznawczych oraz zaburzeñ osobowociowych b¹d zmian charakterologicznych.
Równie¿ i redniowieczna tradycja typologicznego ró¿nicowania
trzech szczebli hierarchicznej drabiny bytów, za jakie uznawano schemat:
zwierzê  cz³owiek  Bóg, wyznacza³a w miarê czytelnie pozytywny i negatywny punkt odniesienia kryterialnego, daj¹c tym samym mo¿liwoæ orzekania o normie cz³owieczeñstwa i stopniu oraz kierunku odstêpstw od tak
pojmowanego miejsca cz³owieka w strukturze bytu. Sytuacja uleg³a jednak doæ radykalnej zmianie w XX w., kiedy to dwa rodzaje pytañ w szczególny sposób naruszy³y tradycyjny kanon ujmowania miejsca cz³owieka
w strukturze bytu. Jednym z nich sta³o siê pytanie o prawa moralne wiata
zwierz¹t i zakres postulowanych wiêzi wspólnotowych cz³owieka ze wiatem animalnym i ca³¹ przyrod¹ (A. Schweitzer i in.). Drugie pytanie dotyczy³o stopnia i zakresu autonomii moralnej cz³owieka, znajduj¹c swój epilog w pytaniach o etykê niezale¿n¹ od wiary religijnej. Zaczêto artyku³owaæ myl, i¿ tym elementem wspólnym etyki i religii, który ma istotne znaczenie dla prawid³owego funkcjonowania procesów psychicznych cz³owieka, jest system wartoci i kreatywna moc rozumu ludzkiego. (Mo¿na by tu
dostrzec swoisty renesans wa¿noci dylematu Eutyfrona6 z dialogu Platona, z coraz mocniejszym podkrelaniem autonomii wartoci dobra moralnego, które nie tylko nie jest wyprowadzane z wiary religijnej, ale przeciwnie: stanowi podstawow¹ przes³ankê oceny samej religii).
6
Istota dylematu sprowadza siê do pytania: czy co jest dobre moralnie, poniewa¿
jest nakazane przez Boga, czy jest nakazane przez Boga, poniewa¿ jest dobre moralnie?
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Taki w³anie aksjologiczny charakter religii (w szczególnoci chrzecijañskiej) maj¹ na uwadze ci teologowie, którzy stosuj¹ doæ hybrydowe
okrelenia dla zaakcentowania wspólnie uznawanych wartoci w pozornie
wykluczaj¹cych siê wiatopogl¹dowo opcjach, jak np.: ateistyczne chrzecijañstwo (T. Altizer), bezreligijne chrzecijañstwo czy teologia mierci
Boga (np. D. von Bonhoeffer). W konsekwencji narastaj¹cego procesu
mentalnego oswajania siê z koniunkcyjnym raczej (a nie dysjunkcyjnym
jak poprzednio) sposobem postrzegania jednoci bytów w ramach wiata,
zwiêkszy³a siê (i to znacznie) pojemnoæ zakresowa pojêcia cz³owieczeñstwa, rozpatrywanego od strony poczuwania siê do pokrewieñstwa z innymi bytami czuj¹cymi (wiatem animalnym) oraz odnajdywania w sobie
boskich cech twórczego kszta³towania i pog³êbiania zasad moralnych, odnoszonych do bytu jako ca³oci7. Tym samym pojêcie normalnoci sta³o siê
nie tylko mniej ostre, ale zaczê³o byæ w ogóle kwestionowane, jako obci¹¿one zarzutem zbytniej arbitralnoci i nieswoistoci cech, maj¹cych odró¿niaæ odstêpstwa od normalnoci jako przejaw psychopatologii8 .
Byæ mo¿e z tym w³anie zjawiskiem nale¿a³oby wi¹zaæ pojawienie
siê pewnej tendencji do zastêpowania zbyt upraszczaj¹cych schematów opisu
istoty cz³owieczeñstwa poprzez ró¿nicowanie ontyczne (substancjalne lub
esencjalne) miejsca cz³owieka w relacji do granicznych dlañ uk³adów odniesieñ ocennych (Bógzwierzê)  niuansowaniem uwarstwieñ procesów
poznawczych i form zachowañ cz³owieka, przemieszczaj¹cym operacjê
Znane okrelenie M. Heideggera, i¿ cz³owiek jest pasterzem bycia, czy A. Schweitzera propozycja uznania za kryterium rozwoju moralnego cz³owieka zakresu bytów, za
które cz³owiek poczuwa siê do odpowiedzialnoci (nie mówi¹c ju¿ o zasadzie odpowiedzialnoci H. Jonasa)  stanowi¹ wspó³czesny wariant myli stoickiej, podkrelaj¹cej
cis³y zwi¹zek cz³owieka z wszechwiatem, i rozszerzaj¹ce siê wraz z rozwojem moralnym cz³owieka poczucie bliskoci psychologicznej z coraz szerszymi zakresami bytów,
a w konsekwencji poczuwanie siê do odpowiedzialnoci moralnej za ich los.
8
Charakterystycznym tego przyk³adem jest chocia¿by propozycja A. Maslowa zast¹pienia klasyfikacji dwucz³onowej (zdrowichorzy), gradualistycznym podejciem do
ró¿nicowania ekstremalnych wychyleñ olbrzymiej gamy ró¿norodnoci sposobów mylenia i zachowañ ludzkich, jako pe³nego cz³owieczeñstwa  i uszczuplonego cz³owieczeñstwa. W podobnym kierunku poszed³ T. Szasz, opowiadaj¹c siê za rezygnacj¹ ze
stosowania nozologii psychiatrycznej w odniesieniu do sfery reakcji psychicznych cz³owieka i zarzucaj¹c jej nie tylko nieadekwatnoæ rozpoznawcz¹ (diagnostyczn¹), ale formowanie przysz³ych zachowañ pacjenta, poniewa¿ sam akt nazwania jest ju¿ rodzajem
dzia³ania, i to o du¿ym potencjale autosugestii.
7
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hierarchizowania ontycznego w obszar procesów poznawczych i samopoznawczych cz³owieka. Znalaz³o to swój wyraz w doæ charakterystycznych
próbach sygnowania momentów zwrotnych w dziejach ewolucji samowiedzy cz³owieka o swojej prawdziwej naturze nazwiskami autorów idei czy
koncepcji, które, ³ami¹c zastany kanon mylenia o cz³owieku, ods³ania³y
nowe rysy istoty jego egzystencji i w inny niejednokrotnie sposób ujmowa³y rejestr cech konstytutywnych cz³owieczeñstwa cz³owieka. Wystarczy,
tytu³em przyk³adu, przywo³aæ kilka sporód takich w³anie form opisywania ewolucji pojêæ dotycz¹cych zderzenia tradycyjnych ram uznawanej
normalnoci cz³owieka z nowym sposobem jej rozpoznania i rytem nowo
utworzonych idei jej utrwalania i aktywowania.
Oto Jack Maritain w swojej znanej pracy Moral Philosophy dobitnie
podkrela myl, ¿e Darwin, Marks i Freud wyznaczaj¹ znamienne cezury
stopni samowiedzy cz³owieka o samym sobie. Ka¿da z tych koncepcji demaskuje kolejno iluzje cz³owieka odnonie do jego szczególnego miejsca
w porz¹dku przyrodniczym; odnonie do genezy i charakteru moralnoci,
a tak¿e  z³udzenia co do prawdziwej natury racjonalnego z pozoru mylenia ludzkiego. Staraj¹c siê oddaæ znaczenie tych idei dla samowiedzy cz³owieka o swojej w³asnej kondycji, Maritain pos³uguje siê bardzo ekspresyjnym okreleniem, jakim jest s³owo szok. Ale te trzy wielkie intelektualne
szoki, które przetasowa³y samowiedzê cz³owieka o sobie, mia³y, zdaniem
Maritaina, nie tylko negatywny, ale i zbawienny wp³yw na filozofiê moraln¹, poniewa¿ w ich wysi³kach ujmowania rzeczy takimi, jakimi s¹ (obywania siê bez z³udzeñ9), zamiast pogr¹¿aæ cz³owieka w rezygnacji i pokorze,
zaczê³y znowu dwigaæ go w górê, g³êbiej wnikaj¹c w istotê zwi¹zku miêdzy wartociami, jakimi s¹ pokora i wielkodusznoæ10.
Podobnie czêsto bywaj¹ przywo³ywane nazwiska Kopernika, Darwina i Marksa czy  w innej trochê konfiguracji  Marksa, Nietzschego i Freuda. Tê ostatni¹ sekwencjê idei, z których ka¿da spe³nia funkcjê demaskatorsk¹ w stosunku do zak³amania, jakim jest izolowanie kultury (a szczególnie moralnoci) od mniej wznios³ych treci zwi¹zanych z funkcjonowaPostulat obywania siê bez z³udzeñ ma d³ug¹ tradycjê w dziejach filozofii. W XX w.
Berlin przyk³adowo uzna³ za swoje credo w poszukiwaniach definicji wolnoci s³owa
J.J. Rousseau, i¿ rozpoznanie w³asnych kajdan jest lepsze od oplatania ich girlandami
kwiatów (por. I. Berlin, Cztery eseje o wolnoci, Warszawa: Zysk i S-ka 2000, s. 35).
10
Por. J. Maritain, Moral Philosophy, London: G. Bles 1964, s. 449.
9
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niem bazy ekonomicznej, spo³ecznej i kulturowej przywo³uje Józef Tischner w swojej pracy Mylenie wed³ug wartoci, przy okazji omawiania
g³ównych nurtów wspó³czesnej hermeneutyki. Wskazanie na znaczenie
trzech mistrzów podejrzeñ naszych czasów, tzn. Marksa, Nietzschego
i Freuda11, pe³ni tu rolê swego rodzaju definicji ostensywnej w wyjanianiu
kierunku i zakresu rozwoju samowiadomoci gatunkowej cz³owieka.
Równie¿ Hannah Arendt, zmieniaj¹c nieco zestaw nazwisk autorów
idei, uznanych przez ni¹ za reprezentatywne dla wyra¿enia buntu przeciwko autorytetowi tradycji i formuj¹cych nowe ramy mylenia bardziej autentycznego, niestereotypowego, a jednak scalonego wewnêtrznie, odwo³a
siê do podobnej metody, eksponuj¹c szczególne znaczenie myli filozoficznej Kierkegaarda, Marksa i Nietzschego12. Ostatnio, do takiego w³anie spersonifikowanego ujêcia koncepcji ewolucji idei cz³owieczeñstwa
odwo³a³ siê Jürgen Habermas, stwierdzaj¹c: Po ranach, jakie naszemu
narcyzmowi zadali Kopernik i Darwin, niszcz¹c nasze geocentryczne i antropocentryczne wyobra¿enia o wiecie, mo¿e z wiêkszym spokojem przyjmiemy trzeci akt decentralizacji  poddanie cia³a i ¿ycia biotechnologii13.
Tym, co odró¿nia jednak tak ujêt¹ triadê symbolicznie pojêtych wyró¿ników kierunku ewolucji wiadomoci ludzkiej w perspektywie filozoficznie ujmowanej, jest charakterystyczna zmiana rodzajowoci trzeciego
ogniwa tej triady. Zamiast wskazania na autora koncepcji mamy tu do czynienia ze wskazaniem na realne procesy spo³eczne, pobudzane impetem
dzia³añ przystosowawczych do postêpu naukowo-technicznego, ale nie
kontrolowane (w ka¿dym razie nie kontrolowane w wystarczaj¹cym stopniu) rozumnym myleniem i odpowiedzialnym dzia³aniem w wiecie nowo
odkrywanych mo¿liwoci sterowania ewolucj¹ gatunku ludzkiego. Jest
to znamienny krok uczyniony na drodze od korekty li tylko samowiado11
Por. J. Tischner, Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 2000, s. 84. W podobny sposób
ujmuje tê kwestiê P. Ricoeur, przytaczaj¹c opiniê Freuda, który w artykule z 1917 r.
mówi o psychoanalizie jako swego rodzaju ranie zadanej narcyzmowi cz³owieka i jego
poni¿eniu, czym  jak powiada  by³y na swój sposób odkrycia Kopernika i Darwina
ukazuj¹ce wiat i ¿ycie na przekór uroszczeniom wiadomoci (por. P. Ricouer, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, prze³. K. Tarnowski, Warszawa: Pax 1975,
s. 185).
12
Por. H. Arendt, Mylenie, prze³. H. Buczyñska-Garewicz, Warszawa: Czytelnik 1991.
13
J. Habermas, Przysz³oæ natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?,
prze³. M. £ukasiewicz, Warszawa: Scholar 2003, s. 63.
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moci gatunkowej cz³owieka (idee)  do praktyki okrelonych dzia³añ
i ewentualnych ingerencji w kod genetyczny cz³owieka (biotechnologia).
Wy³om, jakim jest przejcie od idei filozoficznych do pragmatycznie zorientowanej sfery dzia³añ ludzkich inspirowanych postêpem poznania naukowego i mo¿liwociami rozwi¹zañ technicznych szeregu kwestii dot¹d
nale¿¹cych do sfery fantazji ludzkich, ma równie¿ i dlatego charakter tak
radykalny i precedensowy, ¿e samowiedza gatunkowa cz³owieka zaczyna
ustêpowaæ swego miejsca wiedzy instrumentalnej, w której praktyczne
zastosowania nowych mo¿liwoci wyprzedzaj¹ teoretyczn¹ analizê odleg³ych skutków tych dzia³añ. Sprawia to, ¿e samowiedza mo¿e zbyt ³atwo
zostaæ zast¹piona samozniszczeniem. A to z kolei prowokuje do pytañ o normalnoæ ju¿ nie jednostki w spo³eczeñstwie, ale spo³eczeñstwa (czy szerzej: kultury, cywilizacji, czy ludzkoci nawet), normalnoci diagnozowanej wed³ug podpowiedzi filozofii i etyki, jednak¿e bez gwarancji trafnoci
tych podpowiedzi.
Nawi¹zuj¹c do tak w³anie pojmowanego klucza interpretacyjnego
w odczytywaniu zakresu samowiedzy cz³owieka o istocie cz³owieczeñstwa,
mo¿na by zaproponowaæ kolejn¹ konfiguracjê idei, zbli¿aj¹c¹ byæ mo¿e do
pe³niejszego ujêcia aksjonormatywnie rozumianej normalnoci, a przy tym
³¹cz¹cej mocniejszym wêz³em wspó³zale¿noci filozofiê i psychologiê oraz
psychiatriê, a mianowicie: Kant, Freud i... psychiatria egzystencjalna.
Tu równie¿, podobnie jak to ma miejsce w przypadku Habermasa, trzecie
ogniwo jest niezwykle mocno zwi¹zane z realnymi problemami praktyki
¿ycia spo³ecznego i kryzysu cywilizacyjnego wspó³czesnego wiata, i równie mocno zahacza o pytania dotycz¹ce normy i patologii, tyle ¿e postrzegane jest ono bardziej w p³aszczynie uznawanych i realizowanych, b¹d
t³umionych czy w inny sposób unieobecnionych wartoci, koniecznych dla
zdrowia psychicznego i moralnego cz³owieka. Nie jest przypadkiem, ¿e
dla scharakteryzowania istoty wydarzenia, jakim by³a druga wojna wiatowa, u¿ywa siê niejednokrotnie okreleñ z dziedziny medycznej i filozoficznej, takich jak zapaæ aksjologiczna (V. Frankl). Co wiêcej, symptomatologia normy i patologii coraz czêciej bywa odnoszona do systemu wartoci
realizowanych w zachowaniach zbiorowych (grupy polityczne, spo³eczeñstwa, pañstwa, a nawet... ludzkoæ w sensie gatunkowym). Prowadzi to do
pozornie paradoksalnego odwrócenia sytuacji wyjciowej historycznie:
o normalnoci cz³owieka wiadczy nie tyle przystosowanie do wzorców
zachowañ przyjêtych w jego rodowisku czy kulturze, ile stawiana na cen-
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zurowanym kultura i jej system wartoci musz¹ zostaæ ocenione z punktu
widzenia zgodnoci z aksjonormatywnie rozumianym kryterium cz³owieczeñstwa cz³owieka. (Oczywicie przy uwzglêdnieniu dynamicznego charakteru samej idei cz³owieczeñstwa i zachowaniu postawy tolerancji dla
szerokiego spektrum ró¿norodnoci wartoci, stylów mylenia i form dzia³ania, które nie narusza³yby jednak elementarnych norm wspó³¿ycia spo³ecznego).

Dojrza³oæ uczuciowa i otwartoæ poznawcza
jako warunki postulatywnie rozumianej normalnoci cz³owieka
Trudno zakwestionowaæ znaczenie Kantowskiej krytyki rozumu teoretycznego i rozumu praktycznego dla wspó³czesnej epistemologii i wspó³czesnej filozofii moralnej. Jest ono wrêcz fundamentalne. Czy jednak ta
postaæ krytycyzmu, któr¹ tak mocno wyeksponowa³ Kant, jest mo¿liwa do
obronienia?
Wydaje siê, ¿e nie jest bezzasadne stwierdzenie, i¿ mimo radykalizmu sformu³owañ (np. przewrót kopernikañski w teorii poznania), myl
Kanta okaza³a siê niewystarczaj¹co krytyczna w dwóch przynajmniej kwestiach zwi¹zanych z etyk¹14.
Po pierwsze: preferuj¹c i absolutyzuj¹c wagê sfery racjonalnoci i rozumnoci cz³owieka, Kant nie doceni³ sfery emocjonalnoci i jej wp³ywu
na sposób funkcjonowania rozumu teoretycznego, a tym samym zbytnio
14
Pomijam tu jako ogólnie znane te zarzuty, które pod adresem Kanta formu³owa³
Hegel, Scheler i wielu innych filozofów. Chodzi mi g³ównie o psychologiczne uwarunkowania nie doæ radykalnego krytycyzmu, bo nie poddaj¹cego ocenie stanowione przez
siebie granice. Rygoryzm, absolutyzm i przekonanie o niedopuszczalnoci wyj¹tków
stanowi¹ bowiem bardziej problem psychologicznych barier w akceptacji niefinalnoci
poznania ludzkiego i sygnalizuj¹ ludzk¹ potrzebê z³udzeñ pewnoci w tym zakresie,
ani¿eli przejaw g³êbiej rozumianego krytycyzmu. Dlatego dr¹¿enie psychologicznych
mechanizmów obronnych, mechanizmów represji i t³umienia, podjête przez psychoanalizê w wersji freudowskiej i psychiatriê egzystencjaln¹, sta³o siê kolejnym krokiem na
drodze przesuwania granic pewnoci i obiektywnoci poznania ludzkiego, a tym samym
 uzupe³nieniem i pog³êbieniem krytycyzmu Kanta, ze wskazaniem jednak na psychologicznie sterowan¹ nieobiektywnoæ niektórych, proponowanych przez niego ujêæ zagadnieñ poznawczych.
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zaufa³ autonomii rozumu, pozbawiaj¹c go takiej instancji korekcyjnej (uczucia, serce), która mog³aby go chroniæ przed ewentualn¹ stronniczoci¹
i skrajnoci¹ w wydawaniu os¹du moralnego. Propozycja obrony obiektywnoci werdyktów poznania etycznego poprzez zastosowanie procedury
ich hipotetycznej uniwersalizacji, a tak¿e towarzysz¹cy temu wymóg bezwyj¹tkowoci w przestrzeganiu zasad i norm moralnych akceptowanych
przez autonomicznie rozumiany rozum ludzki, zbyt wyranie ujawniaj¹ swój
charakter mylenia ¿yczeniowego, nierozpoznanego dostatecznie g³êboko
w swoim psychologicznym charakterze i psychologicznej funkcji pe³nionej w procesach poznawczych, pozornie czysto rozumowych. Kant nie dostrzeg³ tego, co niezwykle mocno wyeksponowa³ Freud, a mianowicie, ¿e
rozum traktowany jako miara obiektywnoci naszego poznania jest kryterium nie do koñca wiarygodnym, g³ównie z uwagi na rolê procesów podwiadomych i niewiadomych, które wp³ywaj¹ na jego werdykty. Dlatego,
jak siê wydaje, ten wariant psychologii g³êbi, który tak mocno podkrela³
rolê podwiadomoci w myleniu pozornie czysto racjonalnym (Freud,
Jung), sta³ siê jak gdyby uzupe³nieniem, ale i swoist¹ korekt¹ merytoryczn¹ racjonalizmu Kanta, stawiaj¹c kolejne pytania tam, gdzie Kant zdawa³
siê ju¿ zamykaæ problem. Warto dodaæ, ¿e samo wybicie znaczenia racjonalizacji jako pozornego li tylko racjonalizmu przez Freuda, ka¿e inaczej,
bardziej krytycznie, odnieæ siê do prób traktowania racjonalizmu epistemologicznego i metodologicznego jako gwarancji obiektywnoci poznania. Nie wspominaj¹c ju¿ o tym, ¿e tak rygorystyczne traktowanie zasady
bezwyj¹tkowoci, jak to czyni Kant, prowadzi w gruncie rzeczy (i wbrew
intencjom Kanta) bardziej do absolutyzowania wzglêdnego i fragmentarycznego charakteru naszego poznania etycznego, ani¿eli do obrony stanowiska obiektywizmu poznawczego w etyce (na czym tak bardzo zale¿a³o
Kantowi).
Po drugie: swoistym dope³nieniem racjonalizmu Kanta  a zarazem
z³agodzeniem jego wymogów pewnoci i absolutnego charakteru wiedzy
etycznej i pozaetycznej modelowanej strukturami apriorycznymi rozumu
teoretycznego i rozumu praktycznego  sta³a siê psychologia wysokoci,
zaproponowana i rozwijana przez V. Frankla w ramach psychiatrii egzystencjalnej. Tym razem jednak korekta w sprawie uzurpacji rozumu podjêta zosta³a z pozycji najwy¿szych uwarstwieñ procesów psychicznych cz³owieka, jak¹ stanowi sfera aksjogeniczna i fundamentalnoæ pytania cz³owieka o sens egzystencji. (Tu zreszt¹, mimo doæ zasadniczej ró¿nicy po-
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dejcia deontologicznego i aksjologicznego do kwestii etyki w obu stanowiskach, stopieñ zbie¿noci ujêæ jest szczególnie symptomatyczny, a pytanie
o to, kim jest cz³owiek i stoickie w¹tki sytuowania mylowego cz³owieka
w strukturze ca³oci wszechwiata bardziej ³¹cz¹, ni¿ dziel¹ obie koncepcje).
Wydaje siê, ¿e mamy tu do czynienia z kolejnymi próbami poszerzania pola samowiadomoci gatunkowej cz³owieka, pola jego wolnoci wewnêtrznej, które z pewnoci¹ nie koñcz¹ sporów o granice wolnoci i autonomii moralnej cz³owieka. Rozpoczynaj¹ jednak, jak mo¿na s¹dziæ, seriê
pytañ o to, czy filozofia rzeczywicie jest królow¹ nauk i swymi pytaniami
sytuuje cz³owieka, który ¿yje tymi pytaniami, na szczycie drabiny wolnoci wewnêtrznej i spe³nionego cz³owieczeñstwa, czy przeciwnie: stanowi
rodzaj ucieczki od ¿ycia (jak to suponowali staro¿ytni filozofowie znanym
powiedzeniem, ¿e filozofowaæ, to znaczy uczyæ siê umieraæ). Albo, co jawi
siê jako jeszcze bardziej niepokoj¹ce pytanie: czy pole wolnoci wewnêtrznej, które tak chêtnie uto¿samiamy z autonomi¹ moraln¹ i dojrza³oci¹
mylow¹, nie stanowi czego w rodzaju infekowania ludzi zdrowych ideami, które w konsekwencji prowadz¹ do schizofrenizacji wiata?15 . Czy
zatem rzecz nie wymaga jednak zamiany miejsc wa¿noci filozofii i psychiatrii w orzekaniu o normie cz³owieczeñstwa cz³owieka?16. Czy sama filozofia, a w szczególnoci niektóre jej idee i koncepcje nie powinny stan¹æ
przed trybuna³em wiedzy o normie i patologii z uwagi na prezentowany
w nich stopieñ oderwania siê od rzeczywistoci i tworzenia mentalnego
wiata idei nieweryfikowalnych?
Wyrazicielem takiego stanowiska by³ przyk³adowo M. Bornsztajn (18741952),
psychiatra polski, który sformu³owa³ tezê o narastaj¹cej schizofrenizacji wiata. Polega
ona na narzucaniu spo³eczeñstwu dereistycznego widzenia rzeczywistoci poprzez filozofiê egzystencjalistyczn¹ i poprzez sztukê, w której dominuj¹cym bohaterem jest schizofrenik. Podobn¹ ideê wczeniej sformu³owa³ m.in. T. Ribot, zwracaj¹c uwagê na naturalnoæ procesu s³abniêcia natê¿enia uczuæ w miarê rozwoju ontogenetycznego jednostki i filogenetycznego gatunku ludzkiego. Podobnie M. Scheler ujmowa³ ten problem,
wskazuj¹c na odwrotn¹ proporcjonalnoæ mocy i wysokoci wartoci.
16
Charakterystycznym przyk³adem odmiennych pogl¹dów na obecnoæ zainteresowañ
filozoficznych jest odmiennoæ teoretycznych za³o¿eñ dotycz¹cych natury ludzkiej.
W sposób lapidarny wyra¿a to V. Frankl, porównuj¹c swoje stanowisko ze stanowiskiem Freuda w tej kwestii. Zainteresowania filozoficzne s¹ sublimacj¹ instynktu seksualnego (id)  powiada Freud. Nie! To seks jest neurotyczn¹ ucieczk¹ od zasadniczych problemów ludzkiej egzystencji  ripostuje tê wypowied Frankl (por. V. Frankl,
The Will to Meaning, Pelikan Books 1970, s. 84).
15
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O tym, jak bardzo kruche i niestabilne s¹ narzêdzia analiz odnoszone
do ró¿nicowania normalnych i nienormalnych form przebiegu pewnych
podstawowo wa¿nych aktów poznawczych zachodz¹cych w polu wiadomoci i niewiadomoci cz³owieka, wiadczy dobitnie chocia¿by przyk³ad
ró¿nicowania charakteru procesów st³umienia, przedstawiony przez Maksa Schelera w jego rozprawie Cierpienie, mieræ, dalsze ¿ycie. St³umienie
idei mierci, w sposób konieczny zwi¹zanej z natur¹ ludzk¹, mo¿e przejawiaæ siê w sposób normalny, stanowi¹c wyraz celowoci witalnej (poniewa¿ ci¹g³e mylenie o mierci parali¿owa³oby wszelkie dzia³ania po¿yteczne
dla cz³owieka i dla ¿ycia), b¹d w sposób napiêtnowany mianem iluzji aksjologicznej. W tym drugim przypadku psychoanalitycznie rozumiane wyparcie idei niewygodnej dla wiadomoci cz³owieka mo¿e przybraæ formê
skrzywieñ psychicznych, charakterystycznych  zdaniem Schelera  dla
obrazu nowo¿ytnego cz³owieka ¿yj¹cego w Zachodniej Europie, którego struktura prze¿yciowa modelowana jest przez dwie cechy: bezgraniczny popêd do pracy i równie silny popêd do nabywania dóbr materialnych.
Nowy typ cz³owieka nie obawia siê ju¿ mierci, tak jak cz³owiek antyczny
siê jej obawia³; jego bezgraniczny popêd do pracy i nabywania stawia go
poza wszelk¹ kontemplacj¹ [ ], a tak¿e w ca³kiem szczególny sposób narkotyzuje go wzglêdem myli o mierci17. Tak pojête rozwarstwianie znaczeñ normalnych i naturalnych oraz obronnych i iluzyjnych (a wiêc
nieprawdziwych) form wypierania idei trudnych do zaakceptowania, chocia¿ g³êbiej siêgaj¹cych w sferê autentyzmu egzystencji ludzkiej cz³owieka jako cz³owieka  zosta³o podjête w latach 50. XX w. przez te nurty neopsychoanalizy i psychiatrii egzystencjalnej (E. Fromm, K. Horney, V. Frankl
i in.), które potrzebê sensu zaczê³y postrzegaæ jako podstawow¹ potrzebê
cz³owieka, a wszelkie ha³aliwe próby zag³uszania tej potrzeby uzna³y za
rodzaj nieklinicznej formy psychopatologii cz³owieka.

Zamiast wniosków
Zamiast  poniewa¿ refleksja filozoficzna nad norm¹ i patologi¹ cz³owieczeñstwa z natury rzeczy ma charakter rozstrzygniêæ niefinalnych.
17
M. Scheler, Cierpienie, mieræ, dalsze ¿ycie. Pisma wybrane, prze³. A. Wêgrzecki,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994, s. 95.
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Nie znaczy to jednak, ¿e pewnych podpowiedzi nie mo¿emy od niej uzyskaæ. Przede wszystkim takiej oto, i¿ do imponderabiliów w byciu cz³owiekiem nale¿y cecha wspó³obecnoci tych instancji jego ¿ycia psychicznego,
które (rozum, uczucia, wola) dopiero ³¹cznie okrelaj¹ swoistoæ cz³owieka jako istoty konstruktywnie uwik³anej w konflikt wartoci (prawda, dobro, piêkno, sprawiedliwoæ), a zarazem zdolnej do wiadomego rozpoznawania go i takiego rozwi¹zywania, które w miarê mo¿liwoci nie krzywdzi³oby innych. Dlatego mo¿na by uznaæ, ¿e te nurty myli filozoficznej,
które szczególnie dobitnie podkrela³y wagê rozumu i uczuæ (Platon,
w. Augustyn, Pascal, a sporód bli¿szych nam czasowo D. Hildebrandt,
M. Scheler, czy z polskich filozofów m.in. T. Kotarbiñski18 )  stanowi³y
swoist¹ prefiguracjê wspó³czesnych podejæ do problemu psychopatologii
(szczególnie psychopatii) i które nieobecnoæ wra¿liwoci uczuciowej i zdolnoci do empatii (wskutek jej atrofii, niedorozwoju czy st³umienia)  postrzegaj¹ jako nieobecnoæ lub psychopatologiê sumienia, a w konsekwencji
jako swoisty rodzaj zaburzeñ w byciu cz³owiekiem.
Po drugie: poza definicyjnie konstytutywn¹ cech¹ cz³owieczeñstwa
cz³owieka, jak¹ jest wspó³obecnoæ rozumu i sumienia19  wszystko inne
podlega wp³ywowi ewolucji wiadomoci (samowiedzy gatunkowej cz³owieka) i historii zmian cywilizacyjnych i kulturowych, przesuwaj¹cych liniê graniczn¹ w ró¿nicowaniu tego, co normalne, nienormalne lub patologiczne. W nastêpstwie tego mamy do czynienia nie tylko ze znamiennym
rozszerzaniem zakresu zachowañ, sposobów mylenia czy preferowanych
systemów wartoci pozbawianych etykietki nienormalnoci (innymi s³owy, wzrasta tolerancja dla innoci i gotowoci zaakceptowania opcji pluralizmu aksjologicznego)  ale i jednoczenie z zawê¿aniem zakresu zjawisk, spe³niaj¹cych mocniej rozumiane warunki postulatywnie rozumianej
normalnoci psychicznej i moralnej cz³owieka. Charakterystyczne pod tym
wzglêdem jest przyk³adowo stanowisko A. Maslowa, który za cechê dojTrudno nie zauwa¿yæ, jak bardzo pokrewne sobie s¹ stwierdzenia Pascala (serce
ma swoje racje, których rozum nie zna), M. Schelera ujêcie fenomenu mi³oci jako
warunku adekwatnego rozpoznawania wiata wartoci czy Kotarbiñskiego oczywistoæ
serca, stanowi¹ca istotn¹ miarê s³usznoci wyboru moralnego.
19
Które s¹ stabilne jako strukturalne warunki adekwatnoci poznania i s³usznoci dzia³ania ludzkiego, ale które te¿ ulegaj¹ znakom czasu co do swych rozpoznañ treciowych
i zakresowych.
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rza³oci struktur mylenia ludzkiego uzna wyjcie poza zasadê dychotomicznoci i kierowanie siê subtelniejszym narzêdziem ró¿nicowañ ocennych  a szerokoæ pola tolerancji ró¿norodnoci i odmiennoci wartoci
i stylów ¿ycia uzale¿ni od g³êbszej samowiedzy cz³owieka co do uznawanych przez siebie wartoci i zachowania wiernoci wobec nich20 . Nie bez
znaczenia przy tym pozostaje ewolucja samej refleksji etycznej nad podstawowymi kategoriami moralnymi. (Obyczaj to jeszcze nie etyka; sumienie to nie tylko i niekoniecznie przystosowanie siê do norm postêpowania
innych ludzi nale¿¹cych do tego samego spo³eczeñstwa czy tej samej kultury).
Po trzecie: wspó³czesne spotkanie filozofii i etyki z psychologi¹ i psychiatri¹ humanistyczn¹ stanowi swoisty renesans zwi¹zku, który w staro¿ytnej filozofii greckiej zosta³ zapocz¹tkowany jednoci¹ celów etyki
i psychoterapii (oraz socjoterapii w przypadku Platona), a spoiwem tego
zwi¹zku by³y teorie wartoci i sensu ¿ycia, postrzegane jako remedium na
chaos rozpadaj¹cego siê pañstwa ateñskiego. Skala zjawisk rozpadu wspó³czesnych struktur politycznych wiata i upadku obyczajów jest wprawdzie
nieporównywalnie wiêksza, ale problem jest w zasadzie ten sam i wyra¿a
go podobne pytanie: jak ¿yæ w chaosie zmian (w tym zmian samych kryteriów normalnoci), zachowuj¹c przy tym zdolnoæ do obiektywnej oceny
zjawisk i ich os¹du moralnego, uwzglêdniaj¹cego ewolucjê tych¿e kryteriów  bez popadania w relatywizm czy nihilizm poznawczy i moralny?
Kierunek poszukiwania odpowiedzi jest w tym wypadku podobny jak
w wiecie staro¿ytnym: pog³êbianie wewnêtrznej instancji os¹du moralnego, jakim jest sumienie, oraz tworzenie i umacnianie dobrych obyczajów
w relacjach z innymi ludmi, pañstwami i wiatem przyrody jako ca³oci¹.

20
Daj¹c wyraz przekonaniu, i¿ ka¿da epoka ma swoje neurozy, Maslow zauwa¿a:
Musimy nauczyæ siê panowaæ nad naszymi impulsami. Dni, w których Freud mia³ do
czynienia z ludmi o zablokowanej sferze ¿ycia impulsywnego, nale¿¹ do odleg³ej przesz³oci i dzisiaj spotykamy siê z odwrotnym problemem  niepohamowanego wyra¿ania
impulsów. Trzeba i mo¿na nauczyæ ludzi, ¿e kontrola niekoniecznie musi byæ represj¹
(A. Maslow, The Farther Reaches of Human Nature, Pelikan Books 1973, s. 198).
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PHILOSOPHY AND ETHICS IN THE FACE OF QUESTIONS
ABOUT CRITERION OF NORMALCY
Summary
In the article defended is argument, that this area of philosophical reflection which
has the greatest meaning for the present days, is ethics. In ethics, instead, the most
essential problem is finishing up oneself a tool of theoretical bases of deciding
about proper and unsuitable rules of hierarchisation the values. In this context special meanings gathers convergence of object of researches of philosophy and ethics
on the one hand, and the humanistic psychology and existential psychiatry on the
other side.

