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Michał Zembrzuski

Recenzja

Edmund Morawiec, Wybrane filozoficzne koncepcje
rozumu ludzkiego i racjonalność, Wydawnictwo
Liber Libri, Warszawa 2014, stron 195.

Podejmowanie w badaniach filozoficz- dzin filozoficznych, ale i pozafilozoficznych tematu rozumu ludzkiego jest nie- nych, a więc warunkuje w nich różne
zwykle ważne i to z wielu powodów. Za- stopnie racjonalności.
licza się do nich choćby ten, że każde
Edmund Morawiec w swojej książce
twierdzenie filozoficzne zakłada pewne Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu
przedzałożenia dotyczące racjonalności ludzkiego i racjonalność znakomicie pokaświata, a w związku z tym rozumienie zał z czego wyrastają koncepcje umysłu,
umysłu i jego relacji do rozpoznawanej a także do jakich konsekwencji doprorzeczywistości. Można wskazać także wadzają. W sposób wyraźny wskazał, że
taki powód, że rozum człowieka jest źródła kryzysu kultury i problemy z jazdolnością, której przypisuje się umie- kimi „boryka się współczesny człowiek”,
jętność rozpoznawania prawdy, a co za zależą właśnie od różnych koncepcji
tym idzie wyrażania sądów i oceniania umysłu i jego funkcji.
twierdzeń filozoficznych. Ostatecznie
Recenzowana książka składa się
można dodać i taką rację, że za rozumie- z dwóch części: w pierwszej znajdują się
niem umysłu, stoi także rozumienie sa- zreferowane i przeanalizowane pojawiamego człowieka, w którym to właśnie tę jące się w dziejach filozofii koncepcje rozdolność odczytuje się w dziejach nauki zumu, w drugiej znajdują się metaprzedi kultury jako najważniejszą. Pojmowa- m iotow e ro z w a ż a n ia o s a mej
nie rozumu zatem zarówno rozstrzyga racjonalności. Praca ta, choć nie jest hio prawdziwościowym charakterze dzie- storyczno-filozoficzna, to jednak w du311
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żej mierze korzysta z owoców rozstrzyAutor wbrew pozorom nie poświęca
gnięć histor yków f ilozof ii, aby aż tak dużej uwagi koncepcjom klasyczw systematycznym wykładzie pokazać nym i o wiele więcej pisze o koncepcjach
kluczowe zagadnienia odnośnie do pod- autorów nowożytnych (szczególnie dojętej problematyki racjonalności.
kładnie omówione są koncepcje KarPierwszą część książki wyznaczyły tezjusza, Leibniza i Kanta, którym powybrane koncepcje rozumu (filozofów święca 85 stron, a więc prawie połowę
starożytnych – od filozofów jońskich do książki). Z pewnością jest to atutem tej
Arystotelesa; średniowiecznych – głów- książki, że ujęcia, które zadecydowały
nie koncepcja Tomaszowa; nowożytnych o współczesnym rozumieniu rozumu,
– Kartezjusza, Leibniza, Kanta; współ- zostały zanalizowane dokładniej. Jedczesnych – wyłącznie zostały naszkico- nak warto przyjrzeć się temu, jak Autor
wane). Choć omawianie koncepcji przedstawił Tomaszowe rozumienie ropodyktowane jest historycznym porząd- zumu. Nie należy z pewnością analizokiem, to Autor książki mimo wszystko wać tej części tylko po to, by przez ten
pokazał, że do tego tematu można za- pryzmat oceniać całość. Chodzi o coś
aplikować podział koncepcji na przed- przeciwnego – raczej o zaakcentowanie
miotowe i podmiotowe. Jego zdaniem tego punktu, przez który można dostrzec
autorzy starożytni i średniowieczni za- jej wartość. Morawiec patrzy na Tomasadniczo bronili twierdzenia, że rozum sza oczami filozofa systematyka, nie cyludzki jest zdolnością odnoszącą się do tując Tomasza i nie wnikając w niuanse
przedmiotu swoich działań, który jest jego myśli na temat intelektu. Pomimo
niezależny od samej natury umysłu. Au- tego dostrzega kluczową rzecz dla jego
torzy nowożytni nie zgadzali się na ta- rozumienia intelektu – intelekt jest zdolkie założenie. Uzasadnienie takiego po- nością spotencjalizowaną, która nie wydziału związane jest ze wskazaniem nie klucza niczego z zakresu swego zasięgu
tylko na bierny charakter działań umy- spośród realnie istniejących rzeczy. Zasłu, ale także związane jest z podkreśle- pewne chodzi o intelekt możnościowy,
niem, że poznawana rzeczywistość jest który zostaje mylnie utożsamiony z Aryna zewnątrz umysłu, który niczego z te- stotelesowskim intelektem biernym (s.
go, co poznaje nie posiada, ani nie two- 31) Odróżniając rozum i intelekt u Torzy. Nawet jeśli w koncepcji Tomasza masza, łączy z nimi odpowiednie funkz Akwinu dostrzeże się działający intel- cje – z intelektem związana jest funkcja
lectus principiorum, który posiada w so- odbierania i rozumienia oraz formułobie reguły, albo też prawa, którymi się wania sądów (właściwie pojmowanie jest
posługuje w lepszym poznawaniu (np. równoznaczne z formułowaniem sądów),
działa niezawodnie i niezachwianie), to zaś z rozumem związana jest funkcja
jednak nie pochodzą one z umysłu, ale wnikania w głąb tego, co zostało poznaz poznawanej rzeczywistości i nie funk- ne. Rozumowanie jako późniejsze
cjonują one inaczej niż w ramach pozna- względem czynności intelektualnych,
wanej zmysłowo rzeczywistości.
jednak rozszerza i zgłębia efekty działań intelektu. Rozum w pewien sposób
312
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uświadamia to, co zostało poznane przez stach nie wypowiedział się o tym, że
intelekt. Gdy rozum działa w sposób me- umysł jest władzą czy zdolnością potodyczny, usystematyzowany, pogłębia znawczą1. Jest to tym bardziej problemaproces poznania na poziomie nauko- tyczne, gdy Autor mówi o tym, że intetwórczym. Tomaszowe poglądy Mora- lekt i rozum są funkcjami umysłu (s. 45).
wiec prezentuje w kontekście pojawiają- To przesunięcie terminologiczne z intecego się w średniowieczu nominalizmu lektu na umysł pozwala Autorowi na
i jego krytyki metafizyki w ogóle. Na- wypowiedzi, które nie do końca odpowet jeśli faktycznie nominalizm zawa- wiadałaby myśli Tomasza: „wszystko co
żył na nowożytnym odrzuceniu metafi- jawi się w świadomości ludzkiej jest pozyki, to historycznie rzecz biorąc, chodzenia przedmiotowego, jest zwiąw czasie, w którym tworzył Akwinata, zane z bytem” (s. 41). Idąc dalej w rawcale nie z nominalistami przychodzi- mach tej uwagi, można byłoby zapytać,
ło mu polemizować.
czy Platon w epoce starożytnej, a późPewną wątpliwością i mankamentem niej Kartezjusz czy Kant, używając tego
książki jest nie do końca konsekwentne samego terminu „umysł”, mieli to samo
stosowanie terminów, które są kluczo- na myśli. Z pewnością nie. Zapisu tego
we dla pracy. Choć tytuł sugeruje kate- przesunięcia znaczeniowego zabrakło
gorię rozumu, jako wiążącą, to jednak z pewnością w tej pracy.
w pracy częściej pojawia się w to miejZagadnienie racjonalności, stanowiąsce kategoria umysłu, względnie intelek- ce trzecią część książki zostało omówiotu. Autor oczywiście doskonale zdaje so- ne zarówno w kontekście terminologiczbie sprawę z różnic zachodzących nego odkrycia jego sensu, wskazania na
między tymi określeniami, czemu zresz- rodzaje racjonalności o jakich mówi fitą poświęca wiele miejsca, jednak lozofia, a także w kontekście zagadniew książce stosuje je zamiennie jako na- nia prawdy, z którym jest nierozerwalzwy analogiczne. Zastosowanie tej sa- nie związane. Autor wskazuje, że
mej terminologii u różnych autorów fi- rzeczowe rozumienie racjonalności molozoficznych może być bardzo mylące. że być powiązane z przedmiotowym łaDla przykładu można podać stosowanie dem, z koniecznością relacji zależności
terminu umysłu do opisania władzy po- zachodzącej między elementami jakiejś
znawczej, o której mówił Akwinata. Za- całości, albo też z konsekwencją działasadnicze dla Tomasza odróżnienie rozu- nia rozumu, który i tak odczytuje realmu i intelektu jest słusznie podkreślone nie istniejącą rzeczywistość. Jeśli chodzi
przez Autora książki, jednak stosowanie o wyróżnienie rodzajów racjonalności,
w ich miejsce określenia umysłu jest nie- to ostatecznie one i tak zostają sprowawłaściwe. Tomasz nigdzie w swoich tek- dzone do przedmiotowych i podmioto1

Tomasz w trzech znaczeniach używa terminu umysł: jest nazwą stosowaną zamiennie z intelektem,
ale to intelekt jest władzą, a nie umysł; jest nazwą stosowaną dla najwyższej władzy poznawczej,
przez co byt go posiadający może być nazywany bytem umysłowym; jest nazwą rodzajową stosowaną
dla określenia dwóch najwyższych władz – intelektu i woli, ale nie ma czegoś takiego jak połączone
w postaci umysłu dwie odrębne władze
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wych. Wśród racjonalności podmiotowych można wskazać zarówno takie,
w których ludzki rozum nie odnosi się
do czegoś transcendentnego, ale jednak
ma na sobie jego „piętno”, a także takie
w których rozumowi przypisana jest pełna konstytucja przedmiotu (Autor przypisuje ją systemom subiektywistycznym
– egzystencjalizmom i postmodernizmowi). Wiążąc zagadnienie racjonalności
z zagadnieniem prawdy Morawiec wyraża przekonanie, że tylko poznawanie
rzeczywistości i teoretyczne cele z nim
związane warunkują obiektywność w nauce (wbrew ideologizacji i instrumentalizacji nauki). Ład i porządek, który jest
odkrywany przez rozum, jest i tak następstwem prawdy jako własności rzeczywistości. Zagadnienie prawdy w ramach filozofii klasycznej preferowanej
przez Autora książki wyraża się w teorii sądów, szczególnie sądów egzystencjalnych stwierdzających istnienie czegoś. Oczy wiście prawda istnieje
niezależnie od jej stwierdzania, a w
związku z tym prawdziwość, racjonalność i obiektywność to nic innego jak
związane ze sobą cechy poszukiwanej
przez człowieka wiedzy mającej naukowy charakter. Można powiedzieć, że
w aspekcie historycznym, przekłada się
to w nauce na stałą dążność, która przedstawia chęć poszukiwania prawdy. Nawet jeśli w filozofii podmiotu zaciera się
różnica między porządkiem poznawania i porządkiem istnienia, to jednak
dążność do prawdy jest nieunikniona.
W tym punkcie Morawiec dotknął ważnego, ale dyskusyjnego tematu, a mianowicie poszukiwania prawdy, a więc
poszukiwania wiedzy prawdziwej. Przy
takim ujęciu wątpliwości budzi wyróż314

nianie i uprawomocnienie filozofii klasycznej, która dąży do prawdy obiektywnej. Jeśli w każdej koncepcji i nurcie
filozofii dąży się do prawdy, to każda
koncepcja i nurt będzie równie uprawniony w zajmowaniu stanowiska obiektywnego. Tymczasem w tradycji nowożytnej badacze faktycznie poszukiwali
prawdy, jednak utożsamili ją z pewnością. To utożsamienie zaś zadecydowało o niemożliwości uzyskania wiedzy
obiektywnej, chyba że w pewnym sensie ograniczonym do przyrodoznawstwa
i matematyki. Niezależnie od tej wątpliwości, jak pisze Morawiec: „W filozofii
przedmiotowej (klasycznej), w realistycznej koncepcji nauki, racjonalność
świata będzie stanem realnym i jako taka, wprawdzie nie wystąpi jako teza naukowa, ale wystąpi jako teza filozoficzna, nieodzowna do uprawiania wiedzy
naukowej. W filozofii podmiotu, przy
podmiotowej koncepcji nauki, racjonalność świata będzie rezultatem zastosowania sposobu poznania, dyktowanego
odpowiednio pojętą naturą umysłu”
(s. 186).
Widać wyraźnie z lektury książki, że
została napisana przez metafizyka, który filozofii bytu poświęcił całą twórczość
naukową. Poświęcając problematyce rozumu jedną z ostatnich swoich książek,
zapewne dopełnił dzieła prezentacji klasycznej koncepcji filozofii, w którą racjonalność jest genetycznie wpisana,
choć nie dostrzegana. Tak jak intelekt
w akcie rozumu spełnia się jako intellectus quaerens, intelekt poszukujący, tak też
trzeba podejmować wysiłki w poszukiwaniu jego w yjaśnienia. Książka
Edmunda Morawca z pewnością temu
służy.
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