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– może nas zawieść nie historia idei, lecz historia teorii budowana w zamyśle 
systematycznym”22. 

RACJONALNOŚĆ

Przyjrzyjmy się bliżej Habermasowskiemu pojęciu racjonalności, w któ-
rej mają się ugruntować rozumienie, interpretacja i komunikacja. Termin 
„Rationalität”, oddany przez tłumacza za pomocą słowa „racjonalność”, ma 
w fi lozofi i Habermasa znacznie szerszy zakres niż jego polski odpowiednik 
i semantycznie bliższy jest słowu „rozumność”, które łączy tę specyfi czną 
wewnętrzną właściwość człowieka z posługiwaniem się mową, możliwością 
podejmowania celowych działań, zdolnością do oceny moralnej i z refl eksyj-
nym odniesieniem do samego siebie. Tłumacz wybrał słowo „racjonalność” 
prawdopodobnie ze względu na to, że w koncepcji Habermasa „Rationalität” 
oznacza także zdolność do oceny swoich i czyichś zachowań pod względem 
ich skuteczności oraz zdolność dochodzenia do konsensu, a więc pragma-
tyczną sprawność w odnoszeniu się do świata obiektywnego i w aktywności 
w świecie społecznym. Wybrał je także ze względu na procesy racjonalizacji, 
które Habermas – za Maxem Weberem – upatruje w „odczarowaniu świata”23, 
czyli w wyzwoleniu go z wyobrażeń związanych z sakralnym ujęciem rzeczy-
wistości24. 

23  Tamże, s. 30n. 
24  Zdecydowane odrzucenie teologii i fi lozofi i chrześcijańskiej można uważać za uwarunkowa-

ne ideologicznie, choć ma ono wyraźny rys metodologiczny, który częściowo ten krok uzasadnia. 
Otóż przyjęcie sakralnego obrazu świata bardzo by skomplikowało obraz rzeczywistości, trzeba 
byłoby bowiem brać pod uwagę rozumność inną niż ludzka, pozaludzkie źródła norm moralnych, 
a także rzeczywistość inną niż ta ustanawiana na drodze intersubiektywnego poznania i rozwa-
żania jego warunków. I chociaż Habermas bardzo się wystrzega przyjmowania pojęć uwarunko-
wanych kulturowo, a zwłaszcza kulturowo uwarunkowanego pojęcia racjonalności (będącego dla 
niego głównym narzędziem rozumienia świata), to przyjmuje ową ograniczoną, „postmetafi zyczną” 
i „odczarowaną” koncepcję racjonalności jako tę, do której ludzkość doszła w wyniku rozwoju samej 
racjonalności (która niejako weszła w fazę samoopisu). To ujęcie racjonalności, jako zawężające, 
wielokrotnie komentował Hans-Georg Gadamer. Szeroką dyskusję z tym „zamykającym” myśleniem 
Habermasa podejmuje Nicholas Adams (zob. N. A d a m s, Habermas and Theology, Cambridge 
University Press, Cambridge 2006), między innymi próbując oddzielić Habermasowskie myślenie 
o racjonalizacji od jego myślenia o sekularyzacji społeczeństw zachodniej Europy jako skutku ra-
cjonalizacji, a także przedstawić inne niż metafi zyczne komponenty życia religijnego i wskazać na 
zalety bardziej pluralistycznego – to znaczy w większym stopniu akceptującego ludzi religijnych 
– ujęcia życia społecznego. Dyskusję Habermasa z neokonserwatystami omawia Stanisław Czerniak 
w artykule Rozum a opinia publiczna (zob. S. C z e r n i a k, Rozum a opinia publiczna, „Studia 
Filozofi czne” 1987, nr 2, s. 57-70). 
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W pojęciu racjonalności komunikacyjnej odsłania się najbardziej podsta-
wowa – w ujęciu Habermasa – funkcja działania komunikacyjnego, polegająca 
na zmierzaniu do racjonalnie umotywowanego konsensu. Nie znaczy to oczy-
wiście, że konkretni rozmówcy potrafi ą lub chcą dojść do zgody, nie oznacza 
to także dojścia do uznania tego samego sądu, oznacza zaś upewnienie się 
co do możliwości wspólnego działania, nawet w warunkach utrzymywania 
się różnicy zdań, niezgodności norm i niezgodności w ujęciu świata życia. 
Konsens, jak aprobująco referuje Habermas poglądy Stephena Toulmina25, 
polega na ustanowieniu relacji między „ich” a „naszymi” standardami uzna-
wania argumentów, między tym, co ma ważność „dla nas”, a co „dla nich”. 
„Zaletę Toulminowskiego podejścia upatruję właśnie w tym, że dopuszcza ono 
pluralizm roszczeń ważnościowych, nie unieważniając zarazem krytycznego 
sensu prawomocności, który transcenduje ograniczenia czasowo-przestrzenne 
i społeczne”26.

Transcendowanie wszelkich ograniczeń możliwe jest dzięki racjonalno-
ści, którą Habermas zakorzenia w logosie. Pisze: „Jeśli wychodzimy od nie-
komunikacyjnego użycia wiedzy propozycjonalnej w działaniach celowych, 
z góry dokonujemy rozstrzygnięcia na korzyść owego pojęcia racjonalności 
kognitywno-instrumentalnej, które za pośrednictwem empiryzmu odcisnęło się 
silnym piętnem na rozumieniu przez epokę nowoczesności samej siebie. Ko-
notuje ono skuteczne samoutwierdzenie, co możliwe się staje dzięki opartemu 
na wiedzy (informierte) panowaniu nad warunkami przygodnego otoczenia 
oraz inteligentnemu przystosowaniu się do tych warunków. Jeśli wychodzimy 
natomiast od komunikacyjnego użycia wiedzy propozycjonalnej w działaniach 
językowych, z góry dokonujemy rozstrzygnięcia na korzyść szerszego po-
jęcia racjonalności, które nawiązuje do niegdysiejszych wyobrażeń logosu. 
To pojęcie racjonalności komunikacyjnej niesie w sobie konotacje, które 
ostateczne źródło mają w centralnym doświadczeniu mocy, jaką odznacza się 
mowa jednocząca w sposób pozbawiony przymusu oraz fundująca konsens; 
mowa posługująca się argumentami, za pośrednictwem której różni uczestnicy 
przezwyciężają swe zrazu subiektywne zapatrywania i dzięki wspólnemu po-
dzielaniu (Gemeinsamkeit) rozumowo umotywowanych przekonań upewniają 
się zarazem co do jedności świata obiektywnego oraz intersubiektywności ich 
życiowego związku (ihres Lebenszusammenhangs)”27.

Rozumność człowieka – nazywana przez Habermasa racjonalnością – oka-
zuje się swego rodzaju siłą, która pozwala korygować i przezwyciężać błędy 

25  Zob. S.E. T o u l m i n, The Uses of Argument, Cambridge Uniwersity Press, Cambridge, 
New York, 1958.

26  H a b e r m a s, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, s. 69. 
27  Tamże, s. 32n.
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ludzkiego poznania i błędy działania, a także – jak się późnej okaże – odkry-
wać struktury społeczne fałszujące poznanie i zasady krępujące wolność. 

„WELT” I „LEBENSWELT” 

Przyjmowane przez Habermasa pojęcie świata jest – jak można się było 
spodziewać – dość złożone i skonstruowane w duchu fi lozofi i krytycznej Im-
manuela Kanta (świat jest tym, co daje się ująć za pomocą ludzkich władz 
poznawczych), a także w duchu tradycji hermeneutycznej, fenomenologicznej 
oraz w duchu fi lozofi i społecznej: jako świat życia (niem. Lebenswelt). Poza 
badaniem i poza przedmiotem rozmowy znajduje się szereg nierozpoznanych 
jeszcze zjawisk, które nie zostały objęte refl eksją, ale traktowane są zawsze 
jako możliwe do objęcia nią. Wydaje się, iż stanowią one swego rodzaju 
residua, w których racjonalność może się rozszerzać i z których może ona 
czerpać. W koncepcji Habermasa jest to sfera, którą określa on czasami jako 
Welt (świat), a czasami jednak jako Lebenswelt (świat życia). Wystrzegając 
się używania pojęć, które miałyby sens ontologiczny, wprowadza je zawsze 
jako pojęcia pragmatyczne. Świat jest tym, co w naszym życiu poznaliśmy 
i co możemy poznać. 

Trzeba zauważyć, że Habermas postrzega Lebenswelt na dwóch pozio-
mach. Jako powiązana z daną subiektywnością, każda sfera Lebenswelt zwią-
zana jest z tym i tylko tym aktorem. Należy jednak rozumieć ją także jako 
sferę możliwego doświadczenia wszystkich możliwych rozmówców. W tej 
właśnie sferze, na którą może rozszerzyć się porozumienie, przekraczając 
ograniczenia dowolnego subiektywnego świata życia, spełnia się konsens. 
Każdy z rozmówców jest racjonalny i potrafi  podać argumenty przemawiające 
za uznaniem sądów, które głosi, ale potrafi  też uznać racjonalność swego roz-
mówcy i racjonalność jego argumentów. Ten sposób myślenia prowadziłby do 
skrajnego relatywizmu, gdyby nie omówione tu już przekonania Habermasa, 
które dla porządku raz jeszcze wymienimy i nazwiemy: (1) przekonanie, że 
oba typy argumentacji wynikają ze zdolności, która podzielana jest przez obu 
rozmówców, czyli z racjonalności, oraz (2) przekonanie, że owa racjonalność 
spełnia się w świecie życia. 

Pojęcie „Lebenswelt” rozumiane jest przez Habermasa bądź czysto su-
biektywnie, bądź jako sfera wspólnego potencjalnego doświadczenia każdych 
dwóch rozmówców i wszystkich ludzi – niejasność ta może się wydawać błę-
dem. Namysł nas tą kwestią pozwala jednak wykazać, że w kontekście koncep-
cji Habermasa dwuznaczność tego pojęcia okazuje się jego siłą. Otóż granice 
subiektywnego świata życia są stale przekraczane w kierunku intersubiektyw-
ności wspólnego świata, z zachowaniem poczucia odrębności własnego świata 
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