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Cytowane w tym numerze ,,Ethosu" zdanie amerykariskiego autora
R. C. Neville'a: ,,Gl6wnych idei postmodernizmu mo2na sig nauczyi w jedno
popoludnie" - odkrywa nie najmniej wa2n4 przyczyne popularnoSci formacji
umyslowej, kt6ra jest tematem niniejszego numeru kwartalnika. MoZna sig
zgodzil z tez4 Neville'a. RzeczywiScie,postmodernizm to absolutyzacjapluralizmu we wszystkich dziedzinachkultury, stanowi4ca wyraz stosowaniazasady m6wi4cej o przewadzer62nicy nad jednoSciq;antynormatywizm aksjologiczny,w szczeg6lno3cib gd4cy skrajnym relatywizmem moralnym ; indywidualizm oraz pragmatyzm w stosunkach migdzyludzkich, a w dziedzinie poznawczej- irracjonalizm i anarchizmmetodologiczny.Towlasciwiewszystko.Cala
reszta ideowej zawarto6ci postmodernizmu daje sig wyprowadzil z tych prostych idei, starych zreszt4jak Swiat,a tu tylko skumulowanych w jedn4 ,,wybuchow4" caloSi.
t atwo5i, z jak4 molna objqi intelektualnie ,,program" tego nurtu w zasadzielatwoSi tego samego stopnia zar6wno dla licealisty, jak i profesora
uniwersytetu - okazuje sig cech4 charakteryzuj4c4 caly swoisty ethos postmojest 2y( ,,po swojemu" kieruj4c sig tylko impulsami
dernizmu. I-atwiej
i pobudzeniami wlasnej autentycznoSci,ni2 trudzi1 sig odczytywaniem nieraz
bardzo szczeg6lowychnorm, kt6rych 2r6dlemjest spoleczefistwo, nie m6wi4c
ju2 o prawie naturalnym lub Bogu, i dostosowywaniemdo nich wlasnegopostgpowania.[, a t w i e j pisai obszerneksi4Zki posluguj4csig przy tym metod4
projektowania luZnych skojarzeri (np. historia filozofii jako ,,inspiracja"), niL
2mudnie rekonstruowa6pogl4dy innych i w dyskusji z nimi dochodzidprawdy.
Latwie j wreszcie tworzyi dziela sztuki ,,sklejajqc" je z fragment6w dziel
zastanych(,,tw6rczoSijako gra"), niZ dochodzii do nowych oryginalnychform.
Jest rzecz4 charakterystyczn1,2e w dziedzinie teorii czy krytyki postmodernizmu kr6luje prawie niepodzielnie podejScie socjologiczne. Sluzy ono
opisowi rzeczywistoSci postmodernistycznej, szczeg6lowej rejestracji zachowaf typowych, czgsto klasyfikowanych za pomoc4 metafor w rodzaju ,,tury-
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sta" - ,,wl6czgga":jedynie opisowi, jedynie rejestracji - bez pr6by wnikania
w przyczyny,bez wartoSciowania,bez szukania racji lub dr6g wyj3cia. (Czytelnik znajdziekilka takich tekst6w r6wniez w obecnym numerze ..Ethosu".)
Takie podejSciejednak , w zaloieniu ,,czystonaukowe", chc4cnie chc4c realizuje jeden z podstawowychwymog6w kanonu postmodernistycznego:postulat
,,obojgtno6ci aksjologicznej"; znawca postmodernizmu przechodzi w ten spos6b mimochodemna pozycjewyznawcy.
Niniejszy tom ,,Ethosu", bgd4cy swoistq monografi4 zjawiska postmodernizmu w kulturze wsp6lczesnej,wyraLaprzekonanie o przynale2noScitej formacji ideowej i kulturowej do nurtu, kt6ry zrywal stopniowo ztradycj4klasyczkonstruuj4cmodel kultury zwanypodrgcznikowonowonqoraz chrzeScijariskq
Zytno6ciE,a w slowniku autor6w tego numeru okreSlany najczq(ciej jako modernizm. (Najmocniejszymchyba argumentemna rzecz tego przekonaniajest
dyskurs zawartyw artykule prof. Heriberta Boedera Wymiar podmodernizmu.)
Punktem kluczowym dlazapoczqtkowania i rozwoju modernizmu byl w aspekcie filozofii Descartes,etyki - Bentham, Locke i Hume, Zycia spolecznegoWielka RewolucjaFrancuska,a religii - Reformacja.Obecnieobserwujemyfalg
kulminacyjnq tego nurtu wyodrgbnian4przez niekt6rych jako postmodernizm.
Wypada zapyta1; co jest ,,wsp6lnym mianownikiem" obu formacji? Co
lEczy je tak dalece, 2e naleLy uzna( za merytorycznie bezzasadn4pr6bg oddzieleniapogl4d6w i postaw z ostatnich 20-30lat i opatrzeniaich dodatkowym
przedrostkiem,,post"? Owym,,wsp6lnym mianownikiem" jest podstawowy
do warto6ci
antropologicznie i etycznie sqd o stosunku ludzkiej wolnoSci
p r a w d y. Okres modernizmu mo2na diagnostyczniezinterpretowai jako proces deformacji tego podstawowegostosunku polegajqcy zasadniczona eksponowaniu roli wolnoSci i ,,umarzaniu" rangi prawdy. Deformacja od strony
prawdy przebiegala przez eLapy subiektywizacji tej wartoSci, jej idealizacji
(Hegel), pelnego uwewngtrznienia(immanentyzm) i zakwestionowaniaprawdy o naturze ludzkiej, aby w okresie ostatnim osi4gnEdetap odm6wienia wartoSci prawdy jakiegokolwiek znaczenia.Deformacja od strony wolno6ci przeszla przez etapy postulatywizmu (Kant), liberalizmu, absolutyzacji wolnoSci
negatywneja2 po-dzisiejszqfazgnadaniawolnoScimocy dowolnego kreowania
to2samoSciczlowieka. Obecny najbardziej radykalny okres tych tendencji jest
swoistym protestem kulturowym wobec nadt2y(, a nawet zbrodni, jakimi
w dziedzinie spoleczno-politycznejowocowala ,,ideologiawolnoSci" w naszym
wieku. JednakZeradykalizm postmodernizmujest w istocie ,,ucieczk4do przodu" t4 samq drog4, jak4 przez trzy wieki kroczyl modernizm. Prawda zostaje
w nim calkowicie ,,umorzona", a wolnoSi tak dalece zautonomizowanaw wymiarze indywidualnym, 2e nie jest w stanie slu?y1jako podstawa ZadnejjednoScimigdzyludzkiej - chyba 2e jest to jednoSi konformistyczna.
Powylsza diagnozajednocze3nietlumaczy popularno6i opcji postmodernistycznej, wcze6niej za6 modernistycznej. WolnoSi zwi4zana z prawd4
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(,,wolnoSi kierowana prawdE") jest t r u d n a, gdy2 prawda zaklada wysilek:
intelektualny (odkrycia), psychiczny (uznania) i moralny (wyboru). WolnoSi
bez prawdy - oderwana od warto6ci wi4lqcej i zautonomizowana- jest I a t w a. Wigkszo((ludzi bardziej ceni sobie latwoSi i wygodg niZ prawdg, zkt6r4
zawsze przychodzi sig w jakiS spos6b ,,mgczye" - nie tylko w dzialaniu, ale
przede wszystkim w sumieniu. Tej preferencji sprzyja, a takLe j4 wzmacnia,
charakter naszegowieku promuj4cy wlaSnieethos cywilizacyjnejwygody,usuwania wysilku, bezstresowo6cii ,,gladkiego" 2ycia.DziSpo strasznychdoSwiadczeniachtotalitaryzm6w w jakiS pzewrotny spos6bspelniaj4sig slowa Fiodora
Dostojewskiego z opowieSci o Wielkim Inkwizytorze, slowa skierowane do
Chrystusa: ,CzyS Ty nie wiedzial, 2e czlowiek w koricu odrzuci nawet Tw6j
obraz i Twoj4 prawdg, je2eli sig go obci42y takim strasznymbrzemieniem,jak
wolno5i wyboru?" (Bracia KaramaTow,Warszawa 1978,t.1, s. 309). Wolnodi
ea
s tt a k 4s a m qt c i e c z k 4 o d w o l n o 5 c i w y b o r u , j a k
p o s t m o d e r n i s t y c zj n
samozniewoleniedobrami materialnymi, przyjemnoSci4,wladz1,ideologi4 czy
innymi warto6ciami,narzecz kt6rych wiele ludzi zaprzepaszczaswoj4 wolnoSi
prawdziw4. Ta pierwszaniweluje samo kryterium wyboru neguj4csensownoS6
prawdy. To drugie skazuje wolg czlowieka na automatyzm skierowany ku
wartoSciom falszywie ujmowanym jako absolutne. Podobieristwo tych dwu
form ucieczki od wolno(,ci leLy w unikaniu trudu, uchylaniu sig od wysilku.
Wysitku 2ycia prawdq.
Opis genezy, zawartoScii spolecznej noSnoScipostmodernizmu nie bytby
jednak petny, gdyby zako(rczylsig w tym miejscu. Jestem pewien, 2e wielu
Czytelnik6w,,Ethosu" konstatuje zasadnicz4niekompletno6i problemu: modernizm a postmodernizm. Ufam, 2e wigkszoSi Czytelnik6w traktuje nawet
ten problem i wywolany przez niego ciqg kulturowych zapoSredniczerijako
problem zewngtrzny.
Albowiem obok wielkiej formacji kulturowej wyroslej przede wszystkim z OSwiecenia- modernizmu, oraz narastaj4cejna naszych oczachkulminacji tej tendencji - postmodernizmu, istniej4 przez caly ten
dlugi czas nurty my6li i formacje kultury nie mieszcz4cesig w ramach tego
dramatu my3li i dzialafi ludzkoSci. Przykladowo bior4c: kultura rzetelnie zwi4zana z nauk4 Ko6ciola katolickiego rozwijala sig w wigkszo(ci poza nurtem
modernizmu, a w pewnych okresachw opozycji do niego. Ta formacja, atak|e
inne jej podobne, w zajmuj4cym nas tutaj wzglgdzie,formacje kultury biegly
swoimi torami. Wiele z nich doprowadzilo do naszych czas6w niebagateln4
czgSi ludzko5ci trwaj4cq w przekonaniu o wzajemnej harmonii w czlowieku
relacji wolnoSci i prawdy oraz o sensownoSciwysilku czynionego dla tej harmonii. Ludzie stanowi4cytg czgSCludzko(ci starajq sig 2y( zgodnie z prawd4
i choi popelniaj4 blgdy i grzeszq,to jednak d42q do naprawienia zla,wierz4
w miloSi i nie w4tpi4, 2e wolnoSi ma swoje rozpoznawalne przez czlowieka
granice. Problem postmodernizmu jest dla tych ludzi problemem w du2ym
stopniu obcym. To po prostu nie jest ich problem.
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Kwestia postmodernizmu nie wyczerpuje wigc repertuaru wa2nych problem6w dzisiejszegoSwiata.Byloby jednak naiwno5ci4utrzymywai, 2e mo2na sig
od niej odizolowai,zamknqd sig w twierdzy - katolickiej, islamskiej lub judaistycznej - i oddzielid sig od Swiata murami stalych idei oraz niezlomnych
przekonafl. Kultura jest jednoSci4, zwlaszczaobecnie, w etze elektronicznej
komunikacji. Idee postmodernizmu,dla wielu atrakcyjne, rozlaly sig szeroko
po Swiecie dzigki przychylnym wszelkiej latwo5ci mass mediom. Zakl6cenie
fundamentalnej dla Zycia czlowieka relacji migdzy wolnodci4 i prawdq, nabieraj4ce coraz bardziej globalnego charakteru, odbija sig dotkliwym echem
w naszej codziennoSci. Ranga i powszechnoSi tej deformacji ka2q m6wi(
o kryzysie kultury
w wymiarzeplanetarnym.Postmodernizmjest objawem tego kryzysu. Jednak2enikt nie powinien pozostawai obojgtnym, poniewaL ta gra toczy sig o zbyt wielkq stawkg: o byi albo nie byi kultury w og6le.
Istota formacji postmodernistycznej i takie jej cechy, jak absolutyzacja
pluralizmu, irracjonalizm i chaotyzacjawolnoSci,zaprzeczaj4mo2liwoScijakiej5 pozytywnej kontynuacji kulturowej tego trendu. Jednak w treSci opcji
postmodernistycznej, zwlaszcza jej filozoficznych wyraz6w, zawarte sq idee
lub tylko aspekty pozwalajqce na dialog z mydleniem, kt6re nawiqzuje do
klasycznego widzenia Swiata i czlowieka (nadziejg t9 podejmuje w swym artykule ks. Tomasz Wgclawski). S4 to migdzy innymi: fakt sprzeciwu wobec
modernistycznej korupcji my6li i wartoSci, krytyka antropocentryzmu jako
ostatecznejinstancji poznawania i oceniania rzeczy oraz pewien quasi-obiektywizm obecny zwlaszcza u niekt6rych poststrukturalist6w (J. Derrida na
przyklad przeciwstawiaj4c sig anarchizmowi semantycznemu R. Rorty'ego
pisze: ,,Nikt nie jest tak wolny, by m6gl czytaC,jak chce").
Nie mo2na dziSodpowiedzie( na pytanie, czy ludzkoSi zos_taniezawr6cona
z drogi, na kt6rej placi sig zalatwo(( intelektualn4 i wygodg serca utrat4 to2samoSciczlowieka. Mo2na jednak powiedziei ju| teraz, 2e bardzo duilo zaleLy od
nas, czyli od tych, kt6rzy nie kroczq gl6wnym traktem batalii dziejowej bgd4cej
tematem niniejszegonumeru ,,Ethosu". Gdy ktoSwszedlna takq drogg, trudno
mu j4 opu6ci6,zwaLywszy,2eponad trzysta lat tradycji sprzyjajego marszowi.
Wielki tlum dzisiaj pod42a t4 drog4. Lecz du2o zaleLy od nas, outsider6w
przebywajqcych gdzie5na peryferiach tego pochodu, z boku, na poboczu, przy
miedzy.Tak jak kiedySResztazadecydowalao ocaleniu narodu wybranego,tak
terazby1 mo2e wszystko zale2y od niepozornej i topniej4cej w oczach f eszty,
lekcewazonej zwykle za jej staro5wieckoSii prowincjonalizm. Wszystko zaleLy
by6 mo2e od mocy Swiadectwatej spoleczno5ci,od jej zdolnoScidzielenia sig
Swiatlemprawdy i potgg4 wolnoSci ztymi,kt6rzy juL oduczyli sigl4czy(ze sob4
te wartoSci. Los 6wiata, ludzko6ci i kultury zale|y od tego, czy zaslugujemy
jeszczena miano,,soli dla ziemi" i,,Swiatla Swiata" (Mt 5,13-14).
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