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uwagi badaczy na kulturowe znaczenie chrześcijaństwa. Według Girarda bowiem 
wśród wszystkich kultur, które pojawiły się w historii, kultura żydowsko-chrześ-
cijańska wyróżnia się odrzuceniem logiki kozła ofi arnego i świadomością, że 
spiralę pragnień można zatrzymać tylko przez uznanie, że prawdziwe szczęście 
polega nie na poszukiwaniu własnego dobra, nie na realizacji własnych pragnień 
i siebie samego, lecz na wyrzeczeniu się własnej realizacji, aby spełnić siebie 
poprzez dobro drugich, poprzez dar z siebie złożony czemuś lub komuś auten-
tycznie Innemu, a zatem stanowiącemu wzorzec par excellence.

Droga zaproponowana przez chrześcijaństwo rozpoczyna się od świado-
mości sensu zabicia Chrystusa, zrytualizowanego zabójstwa niewinnego, i pro-
wadzi przez żmudne naśladowanie Chrystusa, przez postępowanie zgodne ze 
wskazaniami, z których uczynił swoją „dobrą nowinę”. Stanowi ona źródło 
inspiracji dla kultury zachodniej, także w jej nowożytnych przejawach (które 
należałoby odrzucić jako oparte na niezrozumieniu ich ewangelicznych źródeł) 
oraz dla radykalnej, antyutylitarystycznej krytyki kultury ponowoczesnej. Wizja 
chrześcijańska pozwala również na nowo odkryć głębię relacji przyjaźni mię-
dzy ludźmi, jak i „zwyczajnych” związków, które ich łączą w codzienności.

POWRÓT DO TEORII CNÓT – ROZWAŻANIA KOŃCOWE

Przeniesienie uwagi naukowców z całości rzeczywistości na jej wymiar 
zjawiskowy, na to, co jest empirycznie obserwowalne za pomocą coraz bardziej 
wyrafi nowanego instrumentarium, doprowadziło do zubożenia samozrozumie-
nia człowieka. W szczególności porzucenie refl eksji ontologicznej stanowiącej 
fundament „klasycznej” wiedzy sprowadziło to, co ludzkie, do sfery działania, 
prowadząc do ujęcia działania jako wytwarzania, produkcji dóbr, których kon-
sumpcja jest jedyną racją bytu i aktywności człowieka, a kryterium wydajności 
staje się głównym i niemal jedynym sensownym kryterium działania.

Takie stopniowe zacieśnianie horyzontu, zasłaniające przed człowiekiem 
jego człowieczeństwo, odpowiada – z punktu widzenia antropologii, a może 
raczej samoświadomości człowieka współczesnego – zaznaczającej się coraz 
wyraźniej afi rmacji koncepcji rzeczywistości i życia, która faworyzuje war-
tości ekonomiczne, a ponad wszystko inne wynosi wymianę dóbr i szybki 
zysk. Ekonomia jest zatem uprzywilejowaną dziedziną rzeczywistości życia 
człowieka. Jej presję odczuwa się szczególnie dotkliwie w okresach kryzysu, 
chociaż  – z drugiej strony – trudności te mogą wywołać refl eksję nad sytuacją 
i doprowadzić do konkretnej zmiany. Dominacja postawy „ekonomicznej” 
prowadzi również do zubożenia relacji międzyludzkich we współczesnych 
społeczeństwach. Ludzkie działanie jest rozumiane w kategoriach utylitary-
stycznych, a egoizm, który – według dzisiejszych koncepcji, zwłaszcza o cha-
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rakterze „naukowym” – charakteryzuje człowieka, może zostać złagodzony 
jedynie poprzez procedury kontraktualistyczne, oparte na w gruncie rzeczy 
pozbawionej nadziei i pozytywnych oczekiwań antropologii, zgodnie z którą 
człowiek kieruje się wyłącznie partykularnymi interesami i jest gotów dzielić 
z innymi cele, działania, a nawet uczucia jedynie w takiej mierze, w jakiej 
przynosi mu to zaspokojenie własnych pragnień.

Wbrew tym tendencjom należy zaakcentować orientację krytyczną zmie-
rzającą przede wszystkim do ukazania złożoności rzeczywistości i człowieka, 
ich niesprowadzalność do ekonomii, i potrzebę wizji szerszej, która uwzględ-
niłaby wielość motywów ludzkiego działania oraz wielowymiarowość jego 
naturalnych i kulturowych uwarunkowań.

Jednym z najważniejszych badaczy przyjmujących taką perspektywę jest 
Alasdair MacIntyre, który prowadził refl eksję nad nowożytną fi lozofi ą moral-
ności i przedstawił propozycję jej odnowienia19, która od ponad dwudziestu 
lat wywołuje gorące dyskusje20.

MacIntyre wychodzi od stwierdzenia, że nowożytność wprowadziła dyskurs 
o moralności, etykę, na drogę pozornie bez wyjścia. Człowiek współczesny 
znajduje się między dwiema przeciwstawnymi możliwościami. Z jednej stro-
ny, wydaje się, że wszystkie wartości fundujące rzekomo wybór moralny nie 
wytrzymują krytyki (odkrywającej w nich jedynie hipokryzję i fałsz) pokazuje, 
że pozory moralności opartej na sprawiedliwości, dobru i prawdzie, skrywają 
istotę faktycznie kierującą się motywami niskimi i materialistycznymi, jak to 
zostało wykazane w naukach społecznych, które w ostatnim stuleciu „przejęły 
wodze” zarówno refl eksji etycznej, jak i konkretnego, praktycznego działania. 
Z drugiej strony, podejmowane wciąż próby ugruntowania czy przynajmniej 
teoretycznego uzasadnienia działania moralnego prowadzą nieuchronnie do 
uznania sfery powinności i reguł za jedyny obszar autentycznej moralności 
albo – przeciwnie – wskazanie na zasady z istoty nieracjonalne (uczuciowość, 
emocje, intuicję) jako na podstawy działania moralnego. 

MacIntyre wykazuje niemożliwość utrzymania takich poglądów, które mają 
swoje korzenie w pięćsetletniej historii idei i które prowadzą do stopniowego 
ograniczenia, a w końcu do wyczerpania się kontekstów istotnych dla działania 
autentycznie moralnego, opartego na mocnych podstawach racjonalnych.

Czasy nowożytne odrzuciły to, co zawsze stanowiło ważny kontekst dzia-
łania moralnego, czyli praktyki społeczne w obrębie grup ludzkich, społecz-

19  Zob. A. M a c I n t y r e, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum A. Chmielew-
ski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

20  Zob. np. napisany z okazji dwudziestej piątej rocznicy ukazania się After Virtue „Prolog” do 
jubileuszowego wydania tego dzieła: t e n ż e, After Virtue after a Quarter of a Century, w: tenże, 
After Virtue. A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2007 
s. ix-xvi.
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ności, w których więzy między jednostkami, zarówno horyzontalne między 
równymi, jak i więzy wertykalne i hierarchiczne, oparte były na wspólnym 
uznaniu wartości podstawowych, pozwalających każdemu spodziewać się za-
równo szacunku od innych, jak i zrozumienia tożsamości człowieka. Wszystko 
to zostało odrzucone wskutek przemian społecznych zapoczątkowanych przez 
rozwój kapitalistycznej gospodarki rynkowej i przemysłowej, w której jednost-
ka nie znajduje innego kontekstu życia i działania niż rynek.

Nie przypadkiem na takiej moralnej pustyni niemal już obumarły klasycz-
na koncepcja cnót i ich praktyka, stanowiące zasadniczą część etyki, którą 
dyskurs nowoczesności niemal wymazał. Jej odnowienie – wbrew nowocze-
sności – zaproponował MacIntyre, odwołując się do koncepcji fi lozofi cznych 
należących do tradycji arystotelesowskiej i tomistycznej. Według szkockiego 
fi lozofa jest to jedyna tradycja zdolna odpowiedzieć na współczesne problemy 
i dostarczyć niesprzecznych podstaw również naukom społecznym, jedno-
cześnie stawiając problem sprawiedliwego społeczeństwa i sugerując jego 
rozwiązanie, które wychodzi od stwierdzenia niemożliwości pomyślenia ta-
kiego społeczeństwa bez odniesienia do koncepcji autentycznie dobrego życia 
i obejmuje transcendentalne i religijne wizje moralności – oparte teraz na 
odnowionych podstawach. Propozycja MacIntyre’a skierowana jest przeciwko 
dominującym stanowiskom dekonstrucjonistycznym, a także stanowi alter-
natywę dla kontraktualistycznych ujęć moralności i polityki proponowanych 
przez Johna Rawlsa21 czy Jürgena Habermasa22.

Wyniki badań MacIntyre’a pokazują, w jaki sposób panująca dziś dez-
orientacja, odziedziczona po nowożytności, prowadzi od rozpaczy, którą nie 
bez racji można uznać za najważniejszy element samozrozumienia człowieka 
współczesnego. Propozycja MacIntyre’a oparta jest na jego krytyce nowożyt-
nej etyki, w której wyróżnia on główny nurt – zapoczątkowany przez Thomasa 
Hobbesa, obejmujący wiele różnych głosów, aż po kontraktualizm Rawlsa 
– i wykazuje, że nie udało się w jego obrębie rozwiązać trudności, z którymi 
borykała się przez stulecia myśl nowożytna23. 

Największy problem stanowi obecnie indywidualizm, który wręcz unie-
możliwia uprawianie etyki jako namysłu nad działaniem moralnym oraz po-
strzeganie tego działania jako racjonalnie uzasadnionego postępowania. Jeśli 
nowożytność, poznanie naukowe, postawa racjonalistyczna, jak i empirystycz-
na, dominujące co najmniej od szesnastego wieku, doprowadziły człowie-
ka do świadomości, że nigdy nie zdoła nawiązać bezpośredniego związku 

21  Zob. J. R a w l s, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik i in., Wydawnictwo Naukowe 
PWN, s. 1994.

22  Zob. J. H a b e r m a s, Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, tłum. A. Romianuk, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

23  Por. M a c I n t y r e, Dziedzictwo cnoty, s. 437-453.
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z rzeczywistością, lecz pozostanie przy jej postrzeganiu, które nie przekracza 
granic jego pola widzenia. to w dziedzinie moralności konsekwencją myśli 
nowożytnej było zerwanie związków, które łączą podmiot z innymi, ze społe-
czeństwem (i z Bogiem). Człowiek nowożytny nie może przekroczyć granicy 
siebie samego i oprzeć na czymś innym niż on sam poznania tego, co znajduje 
się poza nim. Stan ten z jednej strony oznacza koniec wszelkich obiektywnych 
pewników, co otwiera drogę różnorodnym formom subiektywizmu obecnym 
we kulturze nowożytnej i współczesnej, z drugiej strony – oznacza również 
zamknięcie człowieka w indywidualizmie i emotywizmie, tak że nawet etyki 
znajdujące miejsce dla reguł i powinności zmuszone są do oparcia ich na 
indywidualnej korzyści, pozostając w ten sposób w zgodzie z merkantylnym 
duchem naszych czasów. 

W ujęciu MacIntyre’a najbardziej zaskakującą konsekwencją rozwoju fi lo-
zofi i moralności jest krytyka nowożytności oparta na stwierdzeniu dokonujące-
go się od szesnastego wieku zrywania wszystkich ważnych więzi, jakie łączyły 
ludzi, i zapoczątkowania procesu stopniowej i nieuniknionej alienacji, który 
kontynuowany jest w kapitalizmie zgodnie z jego fi lozofi cznymi założeniami, 
zwłaszcza indywidualizmem.

W artykule tym czytelnik łatwo rozpozna odniesienia do pojęć i argumen-
tów, które mają swoje źródło w dziele MacIntyre’a. Związane jest to z faktem, 
że zbieżność między poglądami MacIntyre’a oraz innych wielkich krytyków 
nowożytności, takich jak Hannah Arendt i Zygmunt Bauman, pozwala uznać 
zerwanie więzów międzyosobowych, a wraz z nimi utratę poczucia sensu życia 
i dobra za główny problem współczesnej sytuacji egzystencjalnej człowieka 
i źródło kryzysu wychowania.

Droga zaproponowana przez MacIntyre’a zdaje się zatem prowadzić od 
analizy alienacji człowieka, rozpoczętej w nowożytności, do koncepcji działa-
nia cnotliwego jako działania obdarzonego sensem w świecie pełnym ważnych 
relacji społecznych. Zdolność do odzyskiwania w dyskusji „kredytu zaufania” 
do wielkich tradycji myśli przednowożytnej (i, należy dodać, szczególnie do 
fi lozofi i chrześcijańskiej), którą przejawia ten sposób myślenia, stwarza możli-
wość owocnego dialogu różnych dyscyplin, a argumentacja, która będzie jego 
wynikiem powinna wskazać kierunki możliwego rozwoju debaty.

Może się wydawać, że odniosłem się do roli przyjaźni w procesie edukacji 
tylko pośrednio, chciałbym jednak podkreślić, że w rozważaniach tych można 
odnaleźć istotny element adekwatnej koncepcji przyjaźni: nie jest ona „pry-
watnym” uczuciem łączącym dwie lub kilka osób, lecz odzyskuje swój sens 
jako otwarcie na szerszy kontekst społeczny i „pomost” prowadzący ku idei 
wspólnoty, dzięki której możliwe staje się odnalezienie sensu życia zwłaszcza 
w tradycji, a ich wspólne pielęgnowanie przygotowuje grunt dla najbardziej 
autentycznych przyjaźni, zdolnych oprzeć się działaniu czasu.
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