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Praca Searle'a nie wyczerpuje tematyki body-mind. Jej lektura zach^ca 
jednak do si^gni^cia po inne pozycje z tej dziedziny filozofii. Umysl na nowo 
odkryty polecam glöwnie studentom filozofii i psychologii, zwazywszy, ze liczba 
ksiyzek dotyczycych tematyki swiadomosci (rozwazanej metodami filozofii 
analitycznej) jest na polskim rynku wydawniczym znikoma. Mankamentem 
ksiyzki jest brak jakiegokolwiek indeksu, co wyraznie utrudnia Studium i sle-
dzenie omawianych w niej tresci. 

Aneta SZAFRAN 

Robert SPAEMAN, Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns 
[Granice. O etycznym wymiarze dzialania], Klett - Cotta Stuttgart 2001, ss. 559. 

Zawartosc ksiyzki zostala podzielona na dwie czysci. Cz^sc I: Pytania 
podstawowe (s. 15-272) zawiera m.in. nast^pujyce zagadnienia: Czym jest etyka 
filozoficzna? O ile etyka jest praktyczna? Teleologia natury i dzialanie; Dwa 
podstawowe pojycia moralnosci; O pojyciu godnosci czlowieka; Naturalnosc 
i rozumnosc; O znaczeniu naturalnosci w prawie; Odpowiedzialnosc jako pod
stawowe pojycie etyczne; Teleologiczne i deontologiczne uzasadnienie moralnosci. 
W czysci II, zatytulowanej: Tematy aktualne (s. 273-538) zostaly zamieszczone 
m.in. prace: Filozoficzno-teologiczna dyskusja o bombie atomowej; Zniszczenie 
naturalnoprawnej nauki o wojnie; Poköj - utopijny ideal, kategoryczny impe-
ratyw czy polityczne pojycie? Wartosci przeciw czlowiekowi. W jaki sposöb wojna 
w Kosowie zaciera pojycia? Czy nienarodzeni majy prawo do zycia? Odpowie
dzialnosc za nienarodzonych; Czy wszyscy ludzie sy osobami? Nowe filozoficzne 
usprawiedliwienie niszczenia zycia; Kara smierci; Techniczna ingerencja w przy
rody jako problem etyki politycznej; Emancypacja - cel ksztalcenia? Odwaga do 
wychowania; Sens nauczania etyki w szkole; Etos swiata jako projekt,. Ksiyzky 
zamykajy dane bibliograficzne (s. 539-559). 

Ksiyzka zawiera prace Spaemanna powstale na przestrzeni 40 lat, dotyd nie 
publikowane oraz juz publikowane w znanych dziennikach o wielkich nakladach, 
jak i w czasopismach przeznaczonych dla fachowcöw: filozoföw, lekarzy, prawni-
köw, inzynieröw i techniköw, naukowcöw, teologöw. Teksty napisane jyzykiem 
prostym, piykn5nn, wymagajy jednak od czytelnika duzej koncentracji. 

Spaemann wyznaje, ze „we wszystkich tekstach chodzi o orientacje w zyciu 
i dzialaniu" (s. 7). Jako filozof jest on blisko zycia, jego myslenie „dotyka" 
podstawowych problemöw czlowieka wspölczesnego. Czlowiek, jego zycie i jego 
godnosc stajy siy problemem dla niego samego, poniewaz czlowiek nigdy jeszcze 
w swojej historii nie byl w posiadaniu tak potyznej wiedzy i tak rozwiniytej 
techniki. Obecnie zyje 90% wszystkich naukowcöw, jacy kiedykolwiek zyli na 
ziemi. W najblizsz5nn dziesiycioleciu bydy prowadzone badania w takim samym 
zakresie jak na przestrzeni ostatnich 2500 lat i powstanie wiycej publikacji niz 
w calym tym okresie. Kazdego dnia ukazuje siy 20 000 naukowych artykulöw. 
Co piyc lat podwaja siy publikowana wiedza ludzkosci. Dziyki srodkom komuni
kacji i informacji jest ona dostypna wiykszosci ludzi. 
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Czlowiek dla czlowieka staje siy najwiykszym zagrozeniem. Co mozna, co 
powinno, co musi siy w tej sytuacji czynic? Spaemann wychodzi wprawdzie 
w swoich rozwazaniach od zastanej sytuacji politycznej, gospodarczej, ekonomicz
nej, spolecznej, naukowo-technicznej, ale w zasadzie wychodzi od pytania: Kim 
jest czlowiek? W nowej sytuacji pojawiajy siy stare egzystencjalne pytania 
0 istoty czlowieka, o jego przeszlosc i przyszlosc, o jego powinnosc jako czlowieka. 
Spaemann jest w „srodku wydarzen", „plynie pod pryd", nie jest wygodny dla 
tych, ktörzy wykorzystujy chwily „bycia na czasie", za czym opowiada siy 
demokratyczna wiykszosc. „Byciem na czasie" mozna „usprawiedliwic" atomowe 
zniszczenie ludzkosci w obronie „wyzszych wartosci", przerywanie ciyzy w obro-
nie „praw" matki, manipulacje prenatalne w obronie „praw" rodzicöw, zabijanie 
ludzi uposledzonych fizycznie i psychicznie oraz ludzi w podeszlym wieku - pod 
pozorem obrony praw spoleczenstwa. Spaemann obnaza zaklamanie takich po
glydöw. Wykazuje, ze usprawiedliwianie ich nie jest sprawiedliwosciy (oddaniem 
kazdemu tego, co mu siy nalezy), a argumenty nie sy argumentami, lecz rosz-
czeniami, „obrona praw" jest prawnym bezprawiem. 

Spaemann jest filozofem-metafizykiem. Metafizyka w najlepszej, greckiej 
tradycji, zajmuje siy tym, co rzecz5rwiscie jest. W tej tradycji nauka o czlowieku 
(antropologia filozoficzna) jest metafizyky szczegölowy, tak jak nauka o ludzkim 
czynie (etyka) jest czysciy metafizyki. W jego mysleniu odslania siy jednosc 
metafizyki i etyki (Levinas), jednosc etyki i mistyki (Wittgenstein). Spaemanno-
wi chodzi o jedny prawdy, wobec ktörej wspölczesny czlowiek nie moze przejsc 
obojytnie, mianowicie ze drugi rzeczywiscie jest i ze z tego wynikajy konsekwen
cje dla czlowieka. Czlowiekowi sy postawione granice dzialania. Dostrzezenie 
tych granic i ich uznanie jest warunkiem etosu. „Etos jest formy normalnosci, 
ludzkiej normalnosci" (s. 9). Ale normalnosc - zwlaszcza w XX wieku - stala siy 
podejrzana. Od czasöw Hume'a mozna we wszystko wytpic, wszystko mozna po-
stawic pod znakiem zapytania, normalnosc röwniez. Dlaczego? Dla kogos, kto siy 
wychowal w srodowisku niemieckich nacjonalistöw, bylo normaln)^ to, co nie 
jest normalne. Podobnie dla wychowanych w srodowisku komunistycznym. 
W obu systemach konieczne byly obozy „przywracajyce" do normalnosci. Taki byl 
„los czlowieka" w tam tych czasach. Jesli nawet czas plynie i tym samym nie 
wraca, to sytuacja ta moze siy powtörzyc, dlatego trzeba pytac: czy normalne jest 
normalnym? Spaemann pisze: „etycznym jest to, co zostalo wykazane w uniwer-
salnym dyskursie. Faktycznie jednak cos takiego jak normalnosc nalezy do 
warunköw zycia wszystkich wyzszych istot, normalnosc wartosci nalezy do 
conditio humana" (s. 9). Normalnosc oparta na terrorze jest zaprzeczeniem 
samej siebie. 

Wspölczesny czlowiek posiada olbrzymiy wiedzy i potyzny techniky. Eman
cypacja czlowieka wspölczesnego wzglydem natury ma jednak charakter diale-
ktyczny, jest wyzwoleniem i zniewoleniem, dobrodziejstwem i przeklehstwem. 
Ona wydaje czlowieka na lup samorodnych popydöw dyzycych do slepego opa-
nowania przyrody. Oswieceniowy optymizm niczym nie ograniczonego postypu 
1 niczym nie ograniczonych mozliwosci tkwi jeszcze w wielu glowach. Homme de 
Vhomme, czlowiek jako produkt fantazji innych ludzi. Fantazja ludzka nie zna 
granic, bo nie ma do czynienia z rzeczywistosciy. Dlatego znajdy siy zawsze tacy, 
ktörzy w imiy wolnosci badah naukowych, w imiy mozliwosci technicznych, 
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w imiy „dobra" czlowieka bydy starali siy wprowadzic absurd w normalnosc. 
Tymczasem dobro czlowieka jest najwyzszym dobrem dla cztowieka. Dlatego nie 
moze siy za nim kryc korzysc materialna, slawa naukowa, porzydek spoleczny. 
Dobro czlowieka objawia siy w rzeczywistym istnieniu drugiego, w fakcie, ze 
drugi jest istoty przygodny. Tego faktu nie mozna naruszyc! Dlatego wszelkie 
pröby naruszenia rzeczywistosci sy absurdalne. Absurd godzi w zycie i godnosc 
czlowieka. „Zawsze znajdy siy tacy, ktörzy miast dobrego pragny czegos lepszego, 
i dla nich - tak jak kiedys dla Lenina, ktöry chcial tego, co najlepsze - wszystko 
jest mozliwe. Tylko ze Lenin operowal jeszcze klasycznym pojyciem etyki, kiedy 
pisal, ze w jego ruchu nie ma 'zadnego grana etyki'" (s. 12). Dla Lenina 
najwazniejsze bylo uzgodnienie tego, co i tak siy stanie, z tzw. prawami historii. 
Prawa historii sy dyktowane przez silniejszych. Przed silnymi jest przyszlosc. 
Kto przezyje, ten postypuje etycznie. W tym kontekscie trzeba pomyslec o ks. 
Popieluszce i jego oprawcach. Pragmatyzm okazuje siy zaböjczy dla ofiary 
i sprawcy. 

„Etyka, ktöra nie jest gotowa opowiedziec siy po stronie przegrywajycych, nie 
zasluguje, nie jest godna swego imienia. Etyka, ktöra jest gotowa do tego i nie 
pozwala siy zastraszyc faktami dokonanymi, jest o wiele mniej bezsilna, niz siy 
wydaje. Byc moze, ze nie jest ona w stanie niczemu zapobiec, ale jest przynaj
mniej w stanie cos opöznic. Opöznic znaczy zyskac na czasie: przyjdzie czas, 
przyjdzie rada" (s. 12). Jest to dosyc pesymistyczne stwierdzenie Spaemanna, ale 
jest w nim nadzieja. Nadzieja filozofa i chrzescijanina spocz3rwa na dwöch fun¬
damentach: umilowaniu mydrosci (wierze w rozumnosc czlowieka) i nauce 
Jezusa (umilowaniu Boga i czlowieka). Grecy odkryli byt, to, co rzeczywiscie jest. 
W kontekscie istniejycej rzeczywistosci pytali o istoty czlowieka i jego powinnosc. 
Jezus stal siy czlowiekiem, aby pokazac czlowiekowi, kim jest czlowiek dla Boga 
i kim jest Bög dla czlowieka. Bög jest Milosciy, bycie-Boga jest byciem-dla-
czlowieka. Czlowiek jest powolany do bycia-w-Milosci. Nauka, ktöra nie liczy siy 
z faktem wyjytkowosci czlowieka, ktöra nie dostrzega, ze czlowiek jest istoty 
cudowny, nie zasluguje na miano nauki. W calej swej twörczosci filozoficznej 
Spaemann broni zdecydowanie praw czlowieka, zwlaszcza tych, ktörzy nie po
trafiy sami siy bronic, ktörych obrony jest pytanie: „Ty mnie nie zabijesz?" Na 
szczegölne uznanie zaslugujy tutaj analizy dotyczyce poczytku i kohca ludzkiego 
zycia. Czlowiek jako istota przygodna posiada wymiar czasowy i przestrzenny, 
respektowania tych obu wymiaröw domaga siy godnosc czlowieka. Poczytek 
i koniec zycia nie moze byc celem poczynah innych ludzi. Czlowiek nie jest 
produktem czlowieka, w tym sensie nie jest röwniez produktem rodzicöw, on jest 
dzielem Boga. 

Pod wplywem wiedzy i techniki czlowiek zagubil siebie. Tym nalezy tluma
czyc stwierdzenie A. Carrela, ze czlowiek jest istoty nieznany. Pytaniami o istoty 
czlowieka nalezy tez tlumaczyc rozwöj w XX wieku antropologii filozoficznej. 
Pytania o istoty czlowieka i o granice jego dzialania bydy coraz bardziej 
domagaly siy odpowiedzi od czlowieka. 

Teksty Spaemanna nalezy polecic wszystkim, ktörzy interesujy siy czlowie
kiem i jego sytuacjy we wspölczesnym swiecie. Bydy one dla nich niemaly pomo
cy w teoretycznych rozwazaniach i praktycznych decyzjach. 

Jerzy MACHNACZ 


