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typy

racionality,

Ksiyzek poswiyconych refleksji nad pojyciem racjonalnosci ukazuje siy
obecnie wiele, zas wiykszosc z nich przyjmuje bardziej lub mniej jasno wyrazony
przeslanky, iz pojycie to przezywa obecnie glyboki kryzys. Samo pojycie kryzysu
jest przy tym na ogöl stosowane w sposöb, ktöry nalezaloby nazwac intelektualny nonszalancjy, gdyby tylko öw niefrasobliwy, niekiedy wrycz metaforyczny
uzytek, jaki siy z niego czyni, byl wynikiem swiadomego zamiaru. Tak jednak
zwykle siy nie dzieje, a prace poswiycone trudnosciom z prawidlowym zdefiniowaniem pojycia racjonalnosci i okresleniem jego funkcji w obrybie rozwazan
filozoficznych möwiy o kryzysie tak, iz odbiorca ulega niekiedy nieodpartemu
wrazeniu, iz chodzi o kryzys poröwnywalny do kryzysu ekonomicznego, przez
ktöry nalezy mozliwie szybko i przy minimalnych stratach wlasnych przejsc i jak
najszybciej otrzysnyc siy z minionych trudnosci. Nie mialoby sensu blizsze
wnikanie w przyczyny owego stanu rzeczy , bowiem wiyzy siy one nierozerwalnie
z pojmowaniem naj wazniejszych problemöw filozoficznych, przez co niemozliwe
jest chocby skrötowe ich omöwienie. Przede wszystkim jednak - z punktu widzenia zaröwno refleksji nad pojyciem racjonalnosci, jak i rozwazan, ktöre
zmierzajy do okreslenia, czy rzeczywiscie mamy wspölczesnie do czynienia z tak
powaznym kryzysem racjonalnosci, jak zdajy siy sugerowac niektörzy autorzy
prac poswiyconych temu zagadnieniu - poszukiwanie owych przyczyn nie wydaje
siy czynnosciy potrzebny.
Do myslicieli, ktörzy ulegli swoistej intelektualnej modzie na badanie
kryzysu pojycia racjonalnosci z pewnosciy nie nalezy autorzy omawianej tu
publikacji. Praca ta bowiem odznacza siy nie tyle moze calkowicie nowym
podejsciem do problemu racjonalnosci, ile spojrzeniem na öw problem z wlasciwego dystansu. Dystans ten nie oznacza przy tym, iz autorzy usilujy potraktowac dyskusjy o racjonalnosci jako problem wylycznie historyczny, dyzyc do
powstrzymywania siy od pröb zbadania relacji pomiydzy pojyciem racjonalnosci
a wspölczesny rzeczywistosciy (przy czym przez wyrazenie „wspölczesna rzeczywistosc" rozumiec nalezy zaröwno inne centralne dla kultury pojycia, jak i caly
C3^ilizacjy zachodniy, wraz z jej materialno-technologicznym stanem posiadania).
Podstawowy cechy omawianej pracy jest jednak unikanie irytujycego,
emocjonalnego zaangazowania w dyskutowane zagadnienia. Brak owego
zaangazowania nalezy ocenie pozytywnie, nie dlatego bynajmniej, iz wytrawnym
filozofom przystoi zachowanie obojytnosci wobec swiata i jego problemöw, lecz
dlatego, ze nie stanowi ona przejawu osobistego swiatopoglydu autoröw i jest
wynikiem doglybnejfilozoficznejrefleksji., pozwalajycej na wnikniycie w sedno
zagadnien. Innymi slowy, mimo iz ksiyzka dotyczy pojycia, ktöre röwniez dla
autoröw nie przestaje byc pojyciem dla kultury kluczowym, to jednak nie ma
w niej sladöw katastrofizmu, tak charakterystycznego dla wielu publikacji
poswiyconych temu zagadnieniu. Problem kryzysu racjonalnosci, bydycy, jak siy
wydaje, problemem wyjsciowym dla zawartych w tekscie analiz, nie jest ani
nadmiernie wyeksponowany, ani tez nadmiernie lekcewazony, dziyki czemu
czytajyc tekst nie odnosi siy wrazenia, iz autorzy pragny przede wszystkim
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podzielic siy z czytelnikiem przenikajycym ich irracjonalnym lykiem przed
przyszlosciy, jaka oczekuje kultury i cywilizacjy zachodniy, jesH kryzys pojycia
racjonalnosci nie zostanie wreszcie przezwyciyzony.
Widoczne w pracy przeswiadczenie, iz obecny stan dyskusji nad pojyciem
racjonalnosci uksztaltowal siy w wyniku dlugotrwalego procesu ewolucji zarowno
samej tej dyskusji, jak i dyskutowanego problemu, nie jest jednak z punktu
widzenia czytelnika jedynym powodem, dla ktörego jego wiara w ostateczny
kryzys i zmierzch racjonalnosci w kulturze Zachodu powinna zostac co najmniej
nadwytlona. Autorzy starajy siy przeprowadzic historyczne rekonstrukcje nie dla
samych tych rekonstrukcji, lecz po to, aby pokazac, iz sposob pojmowania
i funkcjonowania pojycia racjonalnosci ulegal w przeszlosci ciyglym przeksztalceniom niejako wskutek wlasciwej mu, historycznej prawidlowosci (przy czym owa
historyczna prawidlowosc nie jest w zadnym razie tozsama z historyczny
koniecznosciy czy tez celowosciy kierunku, w jakim zmienia siy dyskutowane
w tekscie pojycie). Z kolei argumenty zaczerpniyte z analiz historycznych
- jakkolwiek nie sposob zaprzeczyc ich wartosci jako argumentow istotnych
z perspektywy czysto historycznej - spelniajy roly dalece wykraczajycy poza
funkcjy czysto opisowy: uzmyslawiajy one mianowicie, iz do istoty racjonalnosci
nalezy przekonanie, ze w zmieniajycym siy swiecie konieczne jest ciygle
rewidowanie wlasnego stosunku do racjonalnosci i ze dokonuje siy ustawiczny
proces zmienienia siy jej pojmowania. Innymi slowy, przy pomocy argumentow
historycznych autorzy starajy siy obronie tezy, iz kryzys, z jakim mamy obecnie
do czynienia, przynajmniej na plaszczyznie teoretycznej dyskusji o racjonalnosci,
nie jest czyms niezwyklym, nie jest nawet kryzysem w tradycyjnym tego slowa
rozumieniu, lecz jest jedynie sygnalem koniecznej i jednej z wielu zmian
filozoficznego paradygmatu, w ktöry pojycie racjonalnosci jest w oczywisty
sposob wpisane.
Fakt odniesienia rozwazan do realiow wspölczesnego swiata (a warto dodac,
iz odniesienia te przebiegajy na bardzo wielu plaszczyznach, od politycznych,
ekonomicznych czy technologicznych poczynajyc, na realiach zycia codziennego
kohczyc) nie oznacza, jak wspomnialem, iz ksiyzka powstala wylycznie po to, by
byc historyczny krytyky pojycia racjonalnosci. Na podstawie spostrzezeh
uzyskanych z analizy materialu historycznego autorzy starajy siy wybiegac
w przyszlosc i antycypowac ewolucjy badanego pojycia - ewolucjy, ktorej
kierunki przewidziec mozna juz obecnie, wlasnie poprzez diachroniczny
i synchroniczny analizy tego pojycia. Z przyczyn wskazanych powyzej za
najwazniejszy czysc ksiyzki uznac zatem wypada rozdzial IV, zawierajycy
wyrazony expZiciYe analizy obecnego kryzysu pojycia racjonalnosci, a w pewnym
sensie takze kryzysu wspolczesnejfilozofii,bowiem pojycie racjonalnosci zostaje
przez autorow potraktowane jako bezwzglydna podstawa wszelkiego filozofowania (tzn. zaröwno filozofowania w sensie rekonstrukcji historycznych, jak
i tworczej refleksji uprawianej wspölczesnie). Glöwny tok wywodu rozdzialu IV
nie zmierza jednak jedynie do wyjasnienia przyczyn obecnego kryzysu wzglydami historycznymi, lecz znacznie wykracza poza refleksjy krytyczny i zawiera
tezy, ktöry bez wiykszej przesady uznac mozna za jeden z najoryginalniejszych
pomyslow w literaturze ostatnich lat poswiyconej filozoficznej refleksji nad
pojyciem racjonalnosci. Teza, zgodnie z ktöry mamy obecnie do czynienia ze
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swoisty zmiany filozoficznego modeln racjonalnosci, mianowicie z zastypieniem
modeln klasycznego przez model nieklasyczny, jest z pewnosciy tezy dyskusyjny,
a z punktu widzenia pewnych filozoficznych stanowisk budzycy gwaltowny
sprzeciw, lecz mimo wszystko tezy, wobec ktörej nie sposöb pozostac obojytnym.
Zachowanie obojytnosci i powstrzymanie siy od mniej lub bardziej polemicznej
dyskusji z poglydem autoröw nie jest zas mozliwe z tego wzglydu, iz przedstawione argumenty, zwlaszcza argumenty historyczne, sy zbyt wazkie i zbyt intuicyjnie oczywiste, by dyskusja o problemie racjonalnosci nie przestala byc
dyskusjy w potocznym tego slowa znaczeniu racjonalny bez odniesienia siy do
nich. Fakt, iz tego rodzaju odniesienie musi byc z koniecznosci odniesieniem
takze do dziejöw pojycia racjonalnosci w filozofii i kulturze europejskiej, a to
z kolei wymaga od autoröw drobiazgowej i rzetelnej wiedzy, z caly pewnosciy
uznac nalezy za dodatkowy atut ksiyzki.
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