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mianie i przekroczeniu, lecz ulega przemianie i przekroczeniu w taki sposób, 
iż pozostawia teraźniejszość otwartą na dalsze przemiany i przekształcenia 
z przyszłego, być może bardziej adekwatnego punktu widzenia”26. Partycypo-
wanie w określonej wspólnocie oraz świadomość własnej tradycji stwarzają 
podstawy do włączenia się w debatę dotyczącą celów życia, możliwości i środ-
ków ich osiągania, a także w defi niowanie dobra wspólnego. Tymczasem, jak 
pisze MacIntyre: „Historia fi lozofi i jest wciąż zbyt często pisana tak, jakby 
była wyłącznie kwestią tez i argumentów. Ale powinniśmy się do tej pory 
nauczyć od R.G. Collingwood a, że nie wiemy, jak ustalić, nie mówiąc o tym, 
jak rozwijać, takie tezy i argumenty, dopóki nie wiemy, na jakie pytania miały 
udzielić odpowiedzi”27. 

Kreatywność i dynamiczność tradycji można zatem mierzyć, śledząc czy 
(i w jakim stopniu) tradycje te radzą sobie z problemami, które niesie ze sobą te-
raźniejszość. Każdą tradycję współkonstytuuje i warunkuje w jej historycznym 
przebiegu zmienny kontekst społeczno-polityczny. O dojrzałości danej trady-
cji świadczy zdolność dostrzeżenia i przekraczania jej własnych ograniczeń 
oraz zdolność absorpcji tych elementów z innych tradycji, które pozwalają na 
przezwyciężenie kryzysu.

HISTORIA NARRACYJNA

Zdaniem MacIntyre’a przeszłość jest dostępna poznawczo jednostce przez 
to, że jest ujęta w narrację, czyli dialog będący ciągiem pytań i odpowiedzi 
formułowanych w obrębie określonej wspólnoty czy też w dyskusji między 
poszczególnymi wspólnotami. W ten sposób konkretny człowiek (podmiot 
poznający) zastanawia się nad przeszłością, stawiając pytania i odpowiadając 
na nie. Tym samym staje się on częścią danej całości – współtworzy narracyjny 
obraz przeszłości. 

Narracja to wypowiedź relacjonująca uporządkowany przebieg zdarzeń. 
Przedstawia ona zatem zdarzenia w określonym porządku czasowym i przy-
czynowo-skutkowym wraz z powiązanymi z tymi zdarzeniami postaciami 
umiejscowionymi w określonym kontekście. Jako taka, dominuje ona w epic-
kich formach wypowiedzi, geneza epiki wiąże się zaś zwykle z ludowymi, 
ustnymi opowiadaniami o przeszłości „zachowanej” (przekazywanej) w po-
staci legend, mitów, sag – odrębnych dla poszczególnych narodów. Życie 
bohaterów osadzone jest tu w określonych realiach obyczajowych, prezento-
wane w kontekście jakiejś sytuacji społecznej, politycznej czy ekonomicznej. 

26  Tamże, s. 269.
27 T e n ż e, First Principles, Final Ends and Contemporary Philosophical Issues, s. 64.
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W tym sensie narracja jest najprostszą formą wyjaśniania, gdyż zdarzeniom 
nadaje się sens przez ujmowanie ich w opowieści. Jeśli więc uda się dane 
zdarzenia i praktyki tak uporządkować, by móc o nich opowiedzieć, oznacza 
to, że zostały one zrozumiane (dokonana została ich konceptualizacja). Hi-
storia narracyjna stanowi oczywiście jedną z form ujmowania dziejów (form 
myślenia historycznego). Wypowiadanie się historyka na temat pewnej liczby 
faktów jest bowiem możliwe wówczas, gdy nadane zostanie im odpowiednie 
znaczenie – gdy zostaną one ze sobą połączone. Wydarzenia historyczne, ujęte 
w formę narracyjną, stają się właśnie częścią uporządkowanej całości. 

W odniesieniu do dziejów myśli moralnej MacIntyre pisze: „Jedną z trudności 
na drodze do stworzenia takiej prawdziwej narracji historycznej jest utarty wśród 
fi lozofów współczesnych obyczaj traktowania fi lozofi i moralności – zarówno 
w nauczaniu, jak i w pismach poświęconych jej zagadnieniom – w sposób ahisto-
ryczny. […] Taka postawa teoretyczna prowadzi do sytuacji, w której ujmujemy 
pisarzy z przeszłości w oderwaniu od ich środowisk kulturowych i społecznych, 
w których żyli i rozmyślali, wskutek czego historia ich myśli przybiera mylący 
pozór niezależności od całej reszty kultury. […] W rezultacie takiego postępowa-
nia okazuje się, że historia to jedno, fi lozofi a zaś to zupełnie coś innego”. 

Narracja nie stanowi jedynie odtworzenia chronologicznego następstwa 
zdarzeń, ale jest swoistą interpretacją przeszłości bazującą na określonych 
założeniach fi lozofi cznych. Działania innych ludzi są zaś dla nas zrozumiałe, 
gdyż sam czyn ma charakter historyczny. Zrozumienie jest natomiast koncep-
tualnym łącznikiem między działaniem a narracją: „Czynność jest momentem 
w możliwej lub prawdziwej historii albo też momentem w pewnej ilości takich 
historii. Pojęcie historii jest tak samo fundamentalne, jak pojęcie czynności”. 
Analiza form  narracji bohaterów „praktyk narracyjnych” umożliwia zrozu-
mienie oraz ocenę ich czynów.  „Praktyki narracyjne, tj. opowiadanie o sobie 
i własnej przeszłości, projektowanie w trybie teleologicznym własnej przy-
szłości – wynikającej zawsze do pewnego stopnia z przeszłości – jest w równej 
mierze życiodajne, jak praktyki materialne”. 

ZNACZENIE PRAKTYK NARRACYJNYCH

Cechą charakterystyczną „praktyk narracyjnych” jest ich swoista nieprze-
widywalność. Trudno bowiem precyzyjnie określić nawet to, co stanie się 

28  T e n ż e, Dziedzictwo cnoty, s. 38
29  Tamże, s. 382.
30  A.  C h m i e l e w s k i , Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Filozofi czne i moralne pod-

stawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej fi lozofi i społecznej, Ofi cyna 
Wydawnicza „Arboretum”, Wrocław 2001, s. 286. 
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