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SKANDAL MIERCI

Vladimir Jankélévitch: To, co nieuchronne. Rozmowy o mierci, t³um. M. Waterko, Warszawa: Pañstwowy Instytut Wydawniczy 2005, ss. 107.

Zdecydowana wiêkszoæ rozpraw na temat mierci zaczyna siê stwierdzeniem, i¿
mieræ sta³a siê w dzisiejszych czasach tematem tabu, celowo przez ludzi przemilczanym, a nawet wypieranym ze wiadomoci. Opinia ta jednak, jakkolwiek czêsto
powtarzana, wydaje siê fa³szywa. W gruncie rzeczy jest bowiem odwrotnie  mieræ
nie tyle jest przemilczana czy wypierana ze wiadomoci, ile staje siê coraz czêciej
przedmiotem wielorakich i powa¿nych badañ, zw³aszcza antropologicznych, teologicznych i filozoficznych. Temat ten sta³ siê wa¿ny na tyle, ¿e podejmowane s¹
coraz czêstsze próby zbudowania tanatologii b¹d to jako interdyscyplinarnej dziedziny naukowej, b¹d te¿ jako jednej z dziedzin filozofii (na wzór filozofii religii
czy filozofii cz³owieka).
Jeli chodzi o filozofiê, to temat mierci jest podejmowany przez przedstawicieli wszystkich jej g³ównych nurtów w wieku XX  od egzystencjalizmu i hermeneutyki, po fenomenologiê i filozofiê analityczn¹. Ogrom publikowanych rozpraw
mo¿e raczej rodziæ obawy nie o przemilczanie mierci, lecz o niebezpieczeñstwo
jej swoistego zagadania, w wyniku którego przestaniemy j¹ traktowaæ jako wielk¹
metafizyczn¹ tajemnicê. Niebezpieczeñstwo to staje siê szczególnie realne wtedy,
gdy wemiemy pod uwagê szerok¹ obecnoæ mierci w rodkach masowego przekazu i rzeczywistoci wirtualnej, gdzie wystêpuje ona najczêciej w postaci karykaturalnej i zbanalizowanej. Taki jej obraz ma przy tym wiele wspólnego z dawnymi wyobra¿eniami magicznymi, w myl których mieræ nie jest traktowana jako
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wydarzenie naturalne, stanowi¹ce istotny element ¿ycia (jego nieuchronny kres),
lecz jako nieszczêliwy wypadek, akt czyjej zemsty b¹d zwyk³y b³¹d cz³owieka,
który nie potrafi³ unikn¹æ zastawionej na niego pu³apki1. Zdaniem wielu autorów,
epatowany takimi obrazami cz³owiek wspó³czesny zatraci³ charakterystyczn¹ dla
wczeniejszych pokoleñ wiadomoæ mierci jako najwa¿niejszego aspektu ¿ycia,
stanowi¹cego znak naszej radykalnej skoñczonoci.
Niezale¿nie jednak od tego, czy i w jaki sposób mieræ jest obecna w mentalnoci ludzi wspó³czesnych, g³ównymi pu³apkami w mówieniu o mierci s¹ niew¹tpliwie wspomniane wy¿ej niebezpieczeñstwa jej banalizacji, zagadania b¹d przemilczania. ¯adne z nich jednak nie jest udzia³em wielow¹tkowej i wnikliwej refleksji tanatologicznej uprawianej przez Vladimira Jankélévitcha, francuskiego filozofa, zmar³ego w 1985 r.; myliciela, którego zas³ugi dla uprawomocnienia badañ nad mierci¹ jako jednego z najistotniejszych zagadnieñ filozoficznych trudno
wprost przeceniæ. Wprawdzie na szerok¹ skalê filozoficzny problem mierci podj¹³
przed Jankélévitchem Martin Heidegger (buduj¹c, w oparciu o dowiadczenie skoñczonoci cz³owieka, fundamentaln¹ ontologiê bycia), podstawowe za zrêby fenomenologii mierci odnaleæ mo¿na w pónych pismach Maxa Schelera, to jednak
najwa¿niejsze podstawy do zbudowania filozoficznej tanatologii s¹ dzie³em w³anie Jankélévitcha. Jego ksi¹¿ka La mort (1966) stanowi jedn¹ z najwybitniejszych
rozpraw filozoficznych na temat mierci, powsta³ych w wieku XX. Monografia ta,
po polsku dostêpna jedynie fragmentarycznie2, stanowi³a istotny prze³om w podejciu do zagadnienia mierci, zarysowuj¹c perspektywê mo¿liwego jej dowiadczenia w perspektywie drugiej osoby (ty umierasz). Zas³ug¹ Jankélévitcha by³o równie¿ to, ¿e nie traktowa³ on zagadnienia mierci wy³¹cznie jako punktu wyjcia do
zrozumienia cz³owieka czy bytu w ogóle, lecz stara³ siê uchwyciæ sam¹ mieræ w jej
tajemnicy. Swoistym echem wspomnianej ksi¹¿ki La mort jest zbiór czterech wywiadów, udzielonych przez Jankélévitcha w latach 60. i 70., opublikowanych ostatnio
po polsku w zbiorze To, co nieuchronne. Z racji ¿ywej mowy, pozbawionej technicznego ¿argonu, ksi¹¿ka ta winna zainteresowaæ nie tylko czytelników zawodowo zainteresowanych problemem mierci, lecz praktycznie wszystkich ludzi (ka¿dy przecie¿, prêdzej czy póniej, z tym, co nieuchronne bêdzie siê musia³ zmierzyæ).
1
Absolutnym wyj¹tkiem by³a mieræ papie¿a Jana Paw³a II, któr¹ zdecydowana wiêkszoæ rodków masowego przekazu ukazywa³a nie jako masowe widowisko, maj¹ce
szokowaæ, lecz jako rzeczywiste wydarzenie metafizyczne.
2
V. Jankélévitch, Tajemnica mierci i zjawisko mierci, [w:] Antropologia mierci.
Myl francuska. Wyb. i t³um. S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, Warszawa 1993, s. 43
76.
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Wed³ug Jankélévitcha g³ówn¹ cech¹ definiuj¹c¹ cz³owieka jest miertelnoæ,
wpisana w ontologiczn¹ strukturê naszego istnienia. Cz³owiek bowiem to w sensie
najbardziej dos³ownym istota skazana na mieræ, na wyrok, od którego nie ma
apelacji (s. 22). mieræ jest tym samym najwyraniejszym znakiem nie tylko naszej skoñczonoci, lecz tak¿e naszego cz³owieczeñstwa, bez niej bylibymy bowiem kim zupe³nie innym, ni¿ jestemy. Co wiêcej, zdaniem Jankélévitcha, to
w³anie mieræ nadaje naszemu ludzkiemu istnieniu rzeczywisty sens, mimo i¿ jest
to sens bardzo ograniczony i wzglêdny. ¯ycie ludzkie jako ca³oæ, w³anie z racji
swej skoñczonoci, ¿adnego sensu nie ma i mieæ nie mo¿e, nikt z nas nie jest bowiem w stanie wyobraziæ sobie szerszego kontekstu, który móg³by je usensowniæ.
Dopóki ¿yjemy, nie potrafimy uj¹æ naszego ¿ycia jako ca³oci, ono samo bowiem
jeszcze ¿adnej ca³oci ani pe³ni nie stanowi; po mierci z kolei nie bêdziemy ju¿
istnieæ jako wiadomy siebie podmiot, zdolny do ujêcia w³asnego ¿ycia jako ca³oci. Z tego powodu wszelki sens, jaki potrafimy w naszym skoñczonym ¿yciu odnaleæ, mo¿e byæ wy³¹cznie sensem cz¹stkowym, polegaj¹cym na urzeczywistnianiu konkretnych celów przez nas realizowanych. Paradoksalnie jednak to w³anie
mieræ jest ród³em owego sensu, nadaje ona bowiem wprost nieskoñczon¹ wartoæ ka¿dej chwili naszego ¿ycia i ka¿demu podjêtemu przez nas dzia³aniu. Sta³a,
choæ utajona obecnoæ mierci  stwierdza Jankélévitch  uwzniola ¿ycie, obdarza
nasz¹ egzystencjê pasj¹, ferworem, energi¹ (s. 19).
¯ycie nieskoñczone, u kresu którego nie czyha³aby na nas mieræ, by³oby
¿yciem radykalnie innym, w którym up³yw czasu nie mia³by ¿adnego znaczenia,
podobnie jak wszelkie dokonywane przez nas wybory. Niezale¿nie wszak od tego,
co bymy w danej chwili uczynili, istnia³aby przed nami nieustannie nieskoñczonoæ mo¿liwego czasu, a w zwi¹zku z tym równie¿ nieskoñczonoæ nowych szans
dzia³ania. ¯aden wybór nie oznacza³by rezygnacji z czego, wszystko bowiem (z czego rezygnowalibymy aktualnie) by³oby dostêpne w przysz³oci; w ¿aden wybór
nie by³oby te¿ wpisane jakiekolwiek ryzyko niepowodzenia czy utraty. ¯ycie nieskoñczone by³oby tym samym ¿yciem pozbawionym autentycznej wartoci i smaku, g³ówna wartoæ ¿ycia p³ynie bowiem w³anie z jego skoñczonoci, st¹d, ¿e w ka¿dej chwili mo¿emy je na zawsze utraciæ. Cz³owiek jest istot¹ zagro¿on¹; przez
ka¿d¹ szczelinê cia³a mo¿e doñ wnikn¹æ mieræ. Oto prawdziwe ryzyko (s. 25).
Bez tego ryzyka jednak ¿ycie nasze nie mog³oby byæ ¿yciem autentycznym, w pe³ni
ludzkim, ¿yciem na miarê naszych aspiracji i naszej godnoci. W tym wyra¿a siê
jeden z najg³êbszych paradoksów mierci, która  jak zauwa¿a Jankélévitch  jest
nonsensem, który nadaje ¿yciu sens (s. 35). Powtórzmy jednak, ¿e jest to wy³¹cznie sens cz¹stkowy, sens poszczególnych dzia³añ i konkretnych celów, które realizujemy, nie za sens ¿ycia jako ca³oci.
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mieræ usensawnia nasze ¿ycie równie¿ w inny sposób, nadaj¹c mu  do pewnego stopnia  charakter wieczny; nie w tym znaczeniu, by mia³a stanowiæ bramê
do prawdziwego ¿ycia, lecz w tym, ¿e czyni nasze ¿ycie (i wszystkie podjête w nim
dzia³ania) czym nieodwracalnym, absolutnie nieusuwalnym z historii wiata. To,
¿e ¿y³em, na zawsze pozostanie prawd¹, nawet wtedy, gdyby wiat przesta³ istnieæ;
fakt ten jest  zdaniem Jankélévitcha  jedyn¹ form¹ dostêpnej nam niemiertelnoci. Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e jest to jedyna pociecha dana wszystkim, którzy  raz
siê narodziwszy  musz¹ z koniecznoci równie¿ umrzeæ; grozy umierania nie dowiadczaj¹ jedynie ci, którzy nigdy nie dost¹pili daru ¿ycia. ¯ycie za ma wartoæ
absolutn¹ w³anie dlatego, ¿e jest nieuchronnie skoñczone. W³anie dlatego  zauwa¿a Jankélévitch  ¿e nie wiem, dok¹d zmierzam albo nawet wiem, ¿e nie zmierzam donik¹d, moje ¿ycie wydaje mi siê nieskoñczenie cenne, cudowne, tajemnicze (s. 42).
Pomimo tej sensotwórczej roli, mieræ sama w sobie jest ca³kowicie bezsensowna, jawi siê jako co radykalnie innego, jako absolutna negatywnoæ, której nie
potrafimy zrozumieæ ani oswoiæ. Ten bezsens mierci szczególnie wyranie dowiadczany jest w obliczu mierci kogo bliskiego, z perspektywy ty. Dowiadczenie ty umierasz jest  zdaniem Jankélévitcha  uprzywilejowan¹ form¹ obecnoci mierci, jedyn¹, która pozwala nam mieræ uchwyciæ zarazem w jej bliskoci,
jak i obcoci. mieræ w trzeciej osobie wszak (on umiera) jest dla nas zupe³nie
obojêtna, mieræ w pierwszej osobie tymczasem (moja mieræ) jest nieuchwytna,
z chwil¹ bowiem, gdy nadejdzie, nie jestemy ju¿ w stanie jej sobie uwiadomiæ.
W tej sytuacji pozostaje mieræ w drugiej osobie, mieræ kogo bliskiego. Oto
uprzywilejowane dowiadczenie filozoficzne (s. 16). mieræ ty jest wprawdzie
dana obiektywnie (mogê j¹ obserwowaæ jako fakt w wiecie), zarazem jednak g³êboko mnie anga¿uje i osobicie dotyka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mieræ jest tu dana
w sposób oczywisty i  na ile to tylko mo¿liwe  bezporedni. W³anie trac¹c kogo bliskiego cz³owiek w sposób najpe³niejszy dowiadcza bezsensu mierci, jej
niszczycielskiej mocy i z³a. mieræ zdaje siê kpiæ z wszystkich ludzkich nadziei
i najtrwalszych nawet zwi¹zków, zw³aszcza za z mi³oci, która  jeli jest rzeczywist¹ mi³oci¹  zawsze zakrojona jest na wiecznoæ. Prawdziwie wszak kogo
kochaæ, to  jak podkrela³ Gabriel Marcel  pragn¹æ, by by³ zawsze, nie godziæ siê
na jego mieræ. mieræ jednak, wpisana w ludzki los, to pragnienie niweczy, skazuj¹c zarówno nas samych, jak i wszystkie nasze odniesienia do innych ludzi na zag³adê. O ile jednak nasza w³asna mieræ mo¿e siê nam jawiæ jako niemo¿liwy do
pojêcia absurd, o tyle mieræ osoby bliskiej jawi siê jako skandal.
Perspektywa uprzywilejowanego dowiadczenia filozoficznego, jakim jest
dla Jankélévitcha mieræ w drugiej osobie, pozwala równie¿ postawiæ problem eutanazji. Ten ostatni bowiem nie jest bynajmniej kwesti¹ mierci osób nam obcych
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(ci s¹ nam obojêtni) ani te¿ mierci w³asnej (swojej sytuacji prawie nigdy nie jestemy w stanie adekwatnie oceniæ), lecz problemem relacji osobowej miêdzy lekarzem, który powinien rozumieæ pacjenta i jego potrzeby, a nieuleczalnie chorym
pacjentem. Zdaniem Jankélévitcha nie nale¿y przy tym myliæ prawa do eutanazji
z prawem do samobójstwa; to ostatnie bowiem ka¿demu z nas przys³uguje w sposób oczywisty, to pierwsze jednak rodzi powa¿ne dylematy, zw³aszcza moralne.
Nikt nie ma prawa zabraniaæ mi samobójstwa. To prawo nie podlega ¿adnym ograniczeniom. Prawdziwy problem pojawia siê dopiero wtedy, gdy na scenê wkracza
lekarz (s. 59).
Zdaniem Jankélévitcha w kwestii eutanazji (jak zreszt¹ we wszystkich kwestiach moralnych) nie s¹ mo¿liwe ¿adne rozwi¹zania ogólne, stosowalne powszechnie. Z tego powodu legalizacja eutanazji (w jakiejkolwiek postaci) by³aby z³em,
mog¹cym przynieæ straszliwe skutki. Problem eutanazji musi pozostaæ wy³¹cznie
problemem ka¿dorazowej decyzji lekarza, który  bior¹c pod uwagê wszystkie okolicznoci i racje  powinien zdecydowaæ, czy kontynuowaæ leczenie, czy te¿ pozwoliæ pacjentowi umrzeæ poprzez zaniechanie terapii. Poniewa¿ jednak nie istniej¹ choroby nieuleczalne z zasady (a jedynie te, które dot¹d wymykaj¹ siê naszym
mo¿liwociom technicznym), postêp za medycyny jest olbrzymi, istnieje w ka¿dym przypadku koniecznoæ bardzo wnikliwego rozs¹dzenia, czy istnieje choæby
cieñ szansy na przed³u¿enie ¿ycia danej osoby, a tak¿e  czy stosowana terapia jest
jeszcze leczeniem, czy ju¿ wy³¹cznie przed³u¿aniem agonii (a mo¿e nawet dzia³aniem nie pozwalaj¹cym pacjentowi umrzeæ). Zdaniem Jankélévitcha na decyzjê
lekarza nie mo¿e jednak mieæ ¿adnego wp³ywu ewentualna wola pacjenta, niezale¿nie od tego, kiedy zosta³a wydana. Ludzkie decyzje bowiem (tak¿e proby o zaprzestanie leczenia) rzadko kiedy s¹ podejmowane w pe³ni racjonalnie i po rzetelnym namyle. Zwykle dzia³amy raczej pochopnie i impulsywnie, nie potrafi¹c adekwatnie oceniæ w³asnej sytuacji. Zdarza siê  zauwa¿a Jankélévitch  ¿e sami nie
potrafimy powiedzieæ, czy cierpimy. ¯ycie jest niejednoznaczne, zmienne, podobnie zreszt¹ jak choroby (s. 76). Z tego powodu mog¹ zdarzyæ siê sytuacje, w których spe³nienie proby pacjenta o eutanazjê mo¿e okazaæ siê zbrodni¹.
Eliminuj¹c z dyskusji nad eutanazj¹ perspektywê samego pacjenta i jego woli,
Jankélévitch wskazuje, ¿e proba o mieræ jest w gruncie rzeczy b¹d to wo³aniem
o nadziejê (nawet gdyby mia³a siê opieraæ na k³amstwie), b¹d te¿ ostatnim krzykiem rozpaczy. Rozpacz jednak jest uczuciem niezwykle rzadkim, o ile w ogóle
(w czystej postaci) mo¿liwym. Sytuacji cz³owieka zdjêtego rozpacz¹, ogarniêtego
poczuciem beznadziejnoci nie da siê opisaæ, nie mo¿na jej sobie wyobraziæ (s. 77
78). Rozpacz bowiem to w gruncie rzeczy antycypacja mierci, stan, w którym nie
istnieje ju¿ ¿adna mo¿liwoæ przysz³oci. Ten brak przysz³oci jednak (czyli brak
nadziei) jest  zdaniem Jankélévitcha  uczuciem absolutnie wyj¹tkowym, poja-
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wiaj¹cym siê w sytuacjach ekstremalnych (mo¿e jej dowiadczyæ osoba przebywaj¹ca w celi mierci, oczekuj¹ca na wyrok, który ma zostaæ wykonany za kilka godzin lub minut). Zwykle bowiem, nawet w miertelnej chorobie, ludzie dowiadczaj¹ nadziei; nadziei, która jest fundamentalnym warunkiem ¿ycia (jego  mo¿na
powiedzieæ  subiektywnym a priori). Z tego powodu, okrelaj¹c cz³owieka mianem istoty skoñczonej, skazanej na mieræ, mamy równie¿ prawo upatrywaæ w nim
istoty, która ma nadziejê i to nadziejê nieskoñczon¹. Nadzieja jest wprawdzie zawsze form¹ oszustwa, bez tego oszustwa jednak  zauwa¿a Jankélévitch  nie bylibymy w stanie ¿yæ. Pacjent przecie¿, nawet wtedy, gdy znajduje siê na ³o¿u mierci, ma nadziejê, ¿e nie umrze za chwilê: [...] ka¿dy z nas ¿ywi jak¹ nadziejê,
choæby tê, ¿e zdo³a po¿yæ jeszcze sekundê d³u¿ej. To w³aciwoæ ¿ycia (s. 78).
Skoro za data mierci nigdy nie jest przes¹dzona i nawet w nieuleczalnej chorobie
nie ma koniecznoci, by mieræ musia³a nast¹piæ ju¿ jutro czy dzi, ka¿dy z nas
³udzi siê, ¿e chwila ostateczna jeszcze nie nadesz³a. Pomiêdzy nieuchronnoci¹
wydarzenia a niepewnoci¹ terminu  pisze Jankélévitch  rozci¹ga siê przestrzeñ
nieograniczonej nadziei (s. 66). Tej fundamentalnej nadziei nie mo¿e znieæ ¿adne
orzeczenie naszej woli co do ewentualnej eutanazji, niezale¿nie od tego, kiedy je
wydalimy. Z tego powodu ¿aden pacjent nie mo¿e byæ sêdzi¹ we w³asnej sprawie;
decyzjê o ewentualnym zaprzestaniu terapii (cilej  o nieprzed³u¿aniu agonii) mo¿e
podj¹æ wy³¹cznie lekarz.
Ewentualna legalizacja eutanazji zrodzi³aby jeszcze dalsze problemy, jak chocia¿by kwestiê obowi¹zku dokonywania eutanazji na³o¿onego na lekarza; o ile jednak ka¿dy z nas ma prawo do samobójstwa, o tyle nikt nie ma prawa ¿¹daæ od
innych, by stali siê naszymi mordercami (a tym bardziej nak³adaæ na innych takiego
obowi¹zku). Niezale¿nie od mo¿liwych konsekwencji (prawnych i moralnych) legalizacji eutanazji, Jankélévitch próbuje równie¿ ustaliæ g³ówne za³o¿enia le¿¹ce
u podstaw d¹¿enia do takiego rozwi¹zania. Jego zdaniem zwolennicy legalizacji
eutanazji w gruncie rzeczy powtarzaj¹ b³¹d wyznawców niektórych religii, upatruj¹cych w chorobie i mierci wyrok woli Bo¿ej, któremu nie nale¿y siê przeciwstawiaæ. Postêpowi zwolennicy eutanazji, broni¹c swego stanowiska, odwo³uj¹ siê
czêsto do teologicznych przes¹dów. Mówi¹, ¿e Bóg jest jedynym sêdzi¹, a zatem
ludzie powinni pozwoliæ swoim blinim umrzeæ w spokoju, zamiast wykorzystywaæ zdobycze nauki medycznej, by ratowaæ ich na si³ê. To niebezpieczne stanowisko. Bóg, jeli w ogóle istnieje, Bóg teologów, nigdy nie zabrania³ cz³owiekowi
leczenia chorób (s. 5758). Innymi s³owy, u podstaw argumentacji zwolenników
legalizacji eutanazji le¿y przekonanie, ¿e nie nale¿y ratowaæ cz³owieka skazanego
na mieræ; problem w tym, ¿e nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie  skazanego
przez kogo?
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Zdaniem Jankélévitcha jest oczywiste, ¿e w dyskusjach na temat eutanazji
nie nale¿y odwo³ywaæ siê do argumentów o wiêtoci ¿ycia (sztuczne przed³u¿enie
¿ycia np. do 200 lat pacjentowi, który jest wy³¹cznie organizmem spe³niaj¹cym
funkcje wegetatywne, mo¿e wydawaæ siê ma³o racjonalne), z drugiej jednak strony
nie wolno równie¿ absolutyzowaæ (uwiêcaæ) pojêcia nieuleczalnej choroby, takich bowiem chorób nie ma. Co wiêcej  rozwijaj¹c myl Jankélévitcha  mo¿na
powiedzieæ, ¿e nie nale¿y równie¿ absolutyzowaæ (uwiêcaæ) pojêcia dobrej/
godnej mierci oraz prawa do niej (zw³aszcza jeli pojêcie dobra czy godnoci jest
redukowane wy³¹cznie do braku odczuwania bólu). Pojêcie dobrej mierci jest
przecie¿ jawn¹ sprzecznoci¹ terminów, ¿adna bowiem mieræ  jako totalne unicestwienie  dobra byæ nie mo¿e. Przeciwnie, mieræ jawiæ siê nam musi jako skandal, jako kwintesencja z³a, na które nie mo¿emy wyraziæ zgody. mieræ na ¿yczenie, nawet bezbolenie, higienicznie i w majestacie prawa zadana przez lekarza,
z³em ani skandalem byæ nie przestaje. Znaczy to, ¿e  jak podkrela Jankélévitch 
mierci ¿adnymi metodami zrozumieæ ani oswoiæ siê nie da; na zawsze pozostanie
ona niezrozumia³ym i nieakceptowalnym dla nas absurdem.
Niewykluczone jednak, ¿e u podstaw d¹¿eñ do legalizacji eutanazji (coraz
wyraniejszych i skuteczniejszych w wiecie Zachodu) le¿y chêæ uwolnienia siê od
trapi¹cego nas lêku przed mierci¹. Cz³owiek cywilizacji technicznej bowiem, który wierzy, ¿e wszystkie problemy ¿ycia da siê rozwi¹zaæ dziêki istnieniu wyspecjalizowanych s³u¿b i metod dzia³ania, ufa  byæ mo¿e  ¿e równie¿ sprawê mierci
mo¿na za³atwiæ w taki sam sposób (np. legalizuj¹c eutanazjê b¹d wydaj¹c orzeczenie woli, które bêdzie obligatoryjne dla opiekuj¹cego siê nami lekarza). Problemu mierci jednak  powtórzmy za Jankélévitchem  w ¿aden sposób rozwi¹zaæ
siê nie da, poniewa¿ nie sprowadza siê on do bólu, aktualnie nieuleczalnej choroby
czy przykucia do ³ó¿ka. Problem mierci to problem ostatecznego unicestwienia
nas samych, problem  jak mówi Jankélévitch  radykalnej innoci. mieræ to nie
jest jeszcze jedna zagadka do rozwi¹zania czy jeszcze jedna przeszkoda do usuniêcia; mieræ to radykalnie zewnêtrzna moc, która, prêdzej czy póniej, nad nami
zatriumfuje. mieræ  pisze Jankélévitch  jest zewnêtrzna, transcendentna, niezale¿na od samego bytu. Byt nie zawiera w sobie w³asnej negacji (s. 78). mieræ
tymczasem to w³anie totalna negacja i zag³ada bytu; z tego powodu nie bêdziemy
jej nigdy w stanie oswoiæ ani siê do niej przyzwyczaiæ. Nie bêdziemy te¿ w stanie
nigdy jej siê nauczyæ, jest bowiem absolutnie jednorazowa i zawsze nas zaskakuje.
Nie bêdziemy w niej wreszcie w stanie dojrzeæ ¿adnego piêkna, mieræ bowiem 
jak dowodzi Jankélévitch  jest okropna, szpetna, sprzeczna z natur¹ (s. 90) i na
tym w³anie polega jej skandalicznoæ.
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RENATA ZIEMIÑSKA

CZY PRAWDA SCHODZI ZE SCENY?

Michael P. Lynch: True to Life. Why Truth Matters. A Bradford Book, Cambridge The MIT Press 2004, ss. IX + 204.

Michael P. Lynch (ur. 1966) to amerykañski filozof z Uniwersytetu w Connecticut,
uczeñ Williama Alstona. Prawda jest tematem jego wczeniejszych ksi¹¿ek: Truth
in Context: An Essay on Pluralism and Objectivity (Prawda w kontekcie. Esej
o pluralizmie i obiektywnoci) oraz The Nature of Truth: Classic and Contemporary Perspectives (Natura prawdy. Ujêcia klasyczne i wspó³czesne). Autor broni
tam pluralizmu i obiektywizmu w teorii prawdy. W obecnej ksi¹¿ce True to Life.
Why Truth Matters (Prawda dla ¿ycia. Dlaczego prawda jest wa¿na) Lynch wykracza poza tradycjê filozofii analitycznej i próbuje si³ w dyskusji z postmodernizmem. W ksi¹¿ce nie ma typowego dla filozofów analitycznych wyrafinowanego
technicznego jêzyka. Autor u¿ywa jak najprostszych s³ów, aby odpowiedzieæ na
pytanie, dlaczego prawda jest wa¿na w ¿yciu prywatnym i w wymiarze politycznym.
Bezporedni¹ inspiracj¹ dla podjêcia tematu by³y dla Autora aktualne wydarzenia zwi¹zane z wojn¹ w Iraku. Opinia publiczna jego zdaniem zosta³a oszukana, i¿ Irak posiada broñ atomow¹. Chodzi³o o dostarczenie jasnego uzasadnienia
dla ataku na Irak. Cel móg³ byæ szlachetny, ale, pyta Lynch, czy nale¿y st¹d wnosiæ,
¿e prawda przesta³a siê liczyæ w ¿yciu politycznym i dla poszczególnych obywateli? Czy maj¹ racjê intelektualici, którzy pod sztandarem postmodernizmu demonstruj¹ cynizm w odniesieniu do prawdy? Czy nie jest tak, ¿e filozofowie analityczni
niepotrzebnie rozwijaj¹ technicznie wyrafinowane definicje prawdy, podczas gdy
prawda zaczyna schodziæ ze sceny?
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêci. Czêæ pierwsza charakteryzuje prawdê i lokalizuje mity na jej temat. Czêæ druga dotyczy b³êdnych teorii prawdy, a czêæ
trzecia pokazuje potrzebê prawdy dla zdobycia szczêcia osobistego i dla w³aci-
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wego funkcjonowania liberalnej demokracji. Czêæ pierwsz¹ Autor rozpoczyna od
obrony czterech truizmów dotycz¹cych pojêcia prawdy: (1) prawda jest obiektywna, (2) prawda jest dobra, (3) prawda jest celem poszukiwañ (truth is a worthy goal
of inquiry) i (4) prawda jest wartoci¹ sam¹ w sobie (truth is worth caring about
for its own sake).
Za obiektywnoci¹ prawdy przemawia, zdaniem Lyncha, sama mo¿liwoæ
niewiedzy i b³êdu. Konsekwencj¹ tej mo¿liwoci jest to, ¿e moje przekonanie,
uwa¿ane przeze mnie za prawdziwe, mo¿e nie byæ prawdziwe i odwrotnie, opinia
prawdziwa mo¿e nie byæ przeze mnie akceptowana. Prawda, ¿e Mont Everest jest
najwy¿szym szczytem wiata nie zale¿y od tego, czy ja mam takie przekonanie
i pozosta³aby prawd¹ nawet gdyby nikt nie móg³ tego szczytu zobaczyæ. W tej kwestii wa¿ne jest tylko to, czy Mont Everest jest faktycznie najwy¿szym szczytem.
Dla prawdy (Lynch powo³uje siê w tym miejscu na Arystotelesa) wa¿ne jest to, jaki
jest wiat, a nie to, co my o tym wiecie mylimy (s. 11). I na tym polega obiektywnoæ prawdy. Lynch s³usznie zaznacza, ¿e chodzi tu o obiektywnoæ minimaln¹,
a nie radykaln¹. Kiedy dopuszczamy mo¿liwoæ b³êdów, prawda nie mo¿e byæ radykalnie subiektywna i indywidualna, ale mo¿e byæ jeszcze spo³eczna. Teza, ¿e
prawda jest radykalnie obiektywna i polega na korespondencji z niezale¿nymi od
umys³u fizycznymi przedmiotami nie jest ju¿ truizmem, lecz teori¹ filozoficzn¹.
Mo¿na siê zgodziæ na korespondencjê, pisze Lynch, ale z zastrze¿eniem, ¿e natura
korespondencji i natura rzeczywistoci mo¿e byæ rozmaita. Podobnie jest z twardym dyskiem komputera: niektórzy z nas nie znaj¹ jego natury, ale znaj¹ jego funkcje jako magazynu informacji, programów i plików. W ten sam sposób znamy funkcje prawdziwych przekonañ, ale nie wiemy, jak dochodzi do ich spe³niania.
Kolejny truizm to teza, ¿e prawda jest dobra. Nikt nie lubi byæ w b³êdzie, a to
znaczy, ¿e dobrze jest mieæ prawdziwe przekonania i lepiej mieæ przekonania prawdziwe ni¿ fa³szywe. Lynch jednak od razu zaznacza, ¿e nie musi to byæ moralnie
lepiej. Wartoci nale¿¹ do ró¿nych kategorii. Prawda jest wartoci¹ poznawcz¹, ale
s¹ jeszcze wartoci estetyczne, kulinarne czy w³anie moralne. Prawda jest dobra,
ale mog¹ byæ takie okolicznoci, gdy moralnie lepiej jest prawdy nie powiedzieæ.
Lynch pokazuje jednak, ¿e fa³sz mo¿e byæ moralnie dobry tylko w ograniczonym
zakresie, a na d³u¿sz¹ metê nie da siê ¿yæ dobrze i szczêliwie bez prawdy.
Skoro dobrze jest znaæ prawdê, to jest warta poszukiwania i jest celem naszych badañ (truizm trzeci). Posiadanie prawdziwych przekonañ, podobnie jak
zap³aconych rachunków czy dotrzymanych obietnic jest celem wartym d¹¿enia
(s. 14). Nie mogê decydowaæ, o czym jestem przekonany, zauwa¿a Lynch, ale mogê
dbaæ o moje poszukiwanie prawdy poprzez zwracanie bacznej uwagi na dane, pytanie o racje i dostarczanie racji, przeprowadzanie odpowiednich badañ itp.
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Ostatni truizm to teza, ¿e prawda jest wartoci¹ sam¹ w sobie (wart¹ d¹¿enia
dla niej samej). Dla zilustrowania tego truizmu Lynch odwo³uje siê do eksperymentu mylowego. Wyobramy sobie maszynê, która pozwala mieæ dowolne dowiadczenie. Po wejciu do rodka, p³ywaj¹c w pojemniku, ¿yje siê w wiecie wirtualnym wed³ug w³asnego projektu: dowiadczaj¹c przyjemnoci, przygód, smakowitego jedzenia, dobrego seksu, g³êbokich rozmów itd. wiat ten nie jest realny,
ale wydaje siê realny. Dodatkowo mo¿e te¿ byæ tak, ¿e zapomnimy, ¿e jestemy
w rodku. Jest tylko jeden warunek: nigdy stamt¹d nie mo¿na wyjæ. Na pytanie
czy wejdziesz do rodka?, wiêkszoæ ludzi odpowie  nie. Nie mielibymy nic
przeciwko, ¿eby spêdziæ tam kilka godzin, ale nie chcielibymy spêdzaæ tam reszty
naszego ¿ycia. Nawet ludzie prze¿ywaj¹cy tragedie ¿yciowe wol¹ rozwi¹zaæ swoje
problemy ni¿ pogr¹¿yæ siê w iluzji, ¿e tych problemów nie ma. Podobnie jest w filmie Matrix, gdzie g³ówny bohater maj¹c do wyboru dwie pigu³ki, wybiera tê, która
prowadzi do prawdy, a nie tê, która daje mi³¹ iluzjê. A zatem ludzie pragn¹ prawdy.
Zdaniem Lyncha prawda jest nie tylko normatywna, jak wiele innych wartoci, tak¿e instrumentalnych, ale jest g³êboko normatywna, tzn. warta d¹¿enia dla niej samej. Przypomina raczej mi³oæ ni¿ pieni¹dze.
Truizmami dla Lyncha s¹ tezy, ¿e prawda jest obiektywna, dobra, ¿e jest celem
poszukiwañ i wartoci¹ sam¹ w sobie. Odrzuca natomiast jako mityczne nastêpuj¹ce
tezy: Jest tylko jedna Prawda, Tylko czysty rozum mo¿e dosiêgn¹æ Prawdy, Prawda
jest tajemnicza, Tylko niektórzy ludzie mog¹ poznaæ prawdê, Powinnimy poszukiwaæ prawdy za wszelk¹ cenê. Po ustaleniu, czym w przybli¿eniu prawda jest i czym
nie jest, Lynch podejmuje trzy fundamentalne zarzuty, jakie stawia siê obroñcom
prawdy, a mianowicie, ¿e prawda jest nieosi¹galna, wzglêdna i bywa niebezpieczna.
Jeli chodzi o pierwszy zarzut, to znane s¹ hipotezy maluj¹ce wiat totalnej
iluzji (np. kartezjañska hipoteza snu), a wspó³czesne technologie wirtualne czyni¹
te hipotezy powa¿nymi. Richard Rorty uwa¿a, ¿e prawda nie mo¿e byæ celem d¹¿eñ (trzeci truizm), skoro po osi¹gniêciu mo¿e nie byæ rozpoznana. Donald Davidson dodaje, ¿e skoro nie jest widzialna ani rozpoznawalna, nie ma sensu nazywaæ
jej celem d¹¿eñ. Zdaniem Lyncha jednak d¹¿enie do celu mo¿e byæ porednie. Prawdê
i fa³sz rozpoznajemy porednio poprzez ich znaki, tj. uzasadnienie lub jego brak.
Znaki te za nie musz¹ byæ niezawodne. Mogê znaæ prawdê bez pewnoci w absolutnym sensie, ¿e moje przekonanie jest s³uszne (s. 28). Prawda nie zale¿y od
pewnoci i mitem jest s¹dziæ, ¿e brak pewnoci udaremnia poszukiwanie prawdy.
Pewnoæ jest przywilejem fanatyków i choæ wiadomoæ niepewnoci mo¿e nas
przera¿aæ, to chroni przed fanatyzmem. Nie nale¿y zatem odrzucaæ prawdy z powodu braku pewnoci.
Kolejna sprawa to wzglêdnoæ prawdy. Lynch odrzuca oba stanowiska ekstremalne: prawda jest wzglêdna i prawda nie zale¿y od niczego. Prosty relatywizm
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(teza, ¿e wszystkie prawdy s¹ wzglêdne, nie ma prawd po prostu lecz tylko prawdy
dla kogo) mo¿na ³atwo obaliæ. Wystarczy zapytaæ o status tej tezy: czy jest ona
prawd¹ po prostu, czy tylko prawd¹ dla jej obroñcy? Jeli obroñca prostego relatywizmu wybierze pierwsz¹ opcjê, to przeczy sam sobie, jeli za wybierze opcjê
drug¹, to jest konsekwentny, ale nie mamy powodu, aby siê z nim zgadzaæ. Prosty
relatywizm jest zatem albo sprzeczny, albo nieprzekonuj¹cy. Poza tym, drugi argument, prosty relatywizm prowadzi do absurdalnej sytuacji, ¿e wszystkie moje przekonania s¹ prawdziwe. Skoro prawda to wy³¹cznie prawda dla mnie, cokolwiek uznajê za prawdziwe jest prawdziwe. A zatem w ogóle nie mogê siê myliæ.
Istniej¹ jednak powa¿niejsze postacie relatywizmu. Lyotard powiada, ¿e postmodernizm to niewiara w metanarracje, czyli uniwersalne standardy rozpoznawania prawdy, w wietle których ocenia siê inne teorie. Nie ma takich standardów, bo
nie ma boskiego punktu widzenia, a idea widoku znik¹d nie ma sensu. Foucault
z kolei twierdzi, ¿e wiedza nie jest produktem jednostek, ale spo³eczeñstw, a zw³aszcza ca³ego systemu instytucji i w³adzy, które ograniczaj¹ i rozwijaj¹ opinie ludzkie.
Prawda to to, w co w³adza pozwala wierzyæ. Taki relatywizm poszerzony o kontekst spo³eczny jest bardziej uzasadniony od prostego relatywizmu, ale i jemu mo¿na przeciwstawiæ kilka argumentów. Stanowisko Foucaulta uniemo¿liwia racjonaln¹ krytykê w³asnego systemu politycznego, a przecie¿ sami postmodernici dokonuj¹ takiej krytyki. Wydaje siê, ¿e spo³eczeñstwa i kultury mog¹ podzielaæ niektóre
prawdy, a zatem by³aby mo¿liwa dyskusja ponadkulturowa. Wreszcie rozró¿nienie miêdzy prawd¹ a tym, co uchodzi za prawdê, jest konieczne, aby mia³o sens
mówienie prawdy w³adzy (s. 41). Postmodernici nies³usznie to rozró¿nienie odrzucaj¹.
Lynch zaznacza równie¿ dobre strony relatywizmu. Jest to stanowisko, które
przypomina o znaczeniu kontekstu i prowadzi do pluralizmu aletycznego (pojêcie
prawdy mo¿e byæ wielorako realizowalne). Lynch jest sk³onny zaakceptowaæ pewn¹ postaæ relatywizmu (prawda nie przychodzi zawsze w tej samej formie), ale
nie tak¹, która jest nihilizmem, czyli przeczy istnieniu prawdy. Odrzuca zatem skrajny
relatywizm, który paradoksalnie nazywa absolutnym (wszystkie prawdy s¹
wzglêdne).
Czy prawda jest niebezpieczna? Nazici w obozach koncentracyjnych przeprowadzali badania naukowe za straszn¹ cenê. W taki sposób nie warto i nie wolno
prawdy dochodziæ. Psychologowie podkrelaj¹ te¿, ¿e samoz³udzenia bywaj¹ dobre. Nie ulega zatem w¹tpliwoci, ¿e prawda nie jest wartoci¹ absolutn¹ w sensie
bycia wartoci¹ najwy¿sz¹. Lynch uwa¿a, ¿e mimo to prawda jest wartoci¹ poznawcz¹ i moraln¹. Mo¿e byæ zniesiona przez inne wartoci w pewnych okolicznociach, ale nie mo¿na jej ca³kowicie odrzuciæ. Kto, kto ci¹gle siê oszukuje, prêdko
bêdzie z tego powodu cierpia³.

228

Recenzje

Lynch dystansuje siê wobec tradycji amerykañskiego pragmatyzmu w odniesieniu do prawdy. Odrzuca klasyczn¹ wersjê pragmatyzmu w wydaniu Williama
Jamesa, a tak¿e neopragmatyzm Richarda Rortyego. James uwa¿a³, ¿e prawdziwe
s¹ te przekonania, które jest dla mnie po¿yteczne utrzymywaæ, a dok³adniej, przekonania praktycznie uzasadnione w d³u¿szej perspektywie. Tymczasem powstaje
pytanie, dlaczego to przekonanie jest dla mnie po¿yteczne? Albo powiemy, ¿e tak
po prostu jest (odwo³amy siê do wiata), albo popadamy w niezdrow¹ formê relatywizmu. Przekonania na temat przesz³oci to kolejny problem: dlaczego o prawdziwoci przekonañ ma decydowaæ to, co wydarzy siê w przysz³oci, tj. czy te przekonania oka¿¹ siê dla mnie po¿yteczne? Zdaniem Lyncha, niektóre prawdy, takie jak
prawdy o tym, co sprawia, ¿e dane przekonanie jest u¿yteczne i prawdy o przesz³oci, musz¹ polegaæ na czym innym ni¿ u¿ytecznoæ (s. 68).
Neopragmatyzm Richarda Rortyego jest w opozycji do trzeciego i czwartego truizmu. Prawda nie jest wartoci¹ sam¹ w sobie i nie jest celem naszych d¹¿eñ.
Zdaniem Rortyego mo¿na powiedzieæ, ¿e prawda jest celem, ale nie prawda obiektywna. Prawda nie ró¿ni siê od uzasadnienia. Potocznie naiwnie s¹dzimy, ¿e poszukujemy prawdy obiektywnej, ale faktycznie chodzi nam jedynie o uzasadnione przekonania. Rorty przywo³uje pragmatyczn¹ zasadê, ¿e jeli co nie stanowi ró¿nicy
w praktyce, nie powinno równie¿ stanowiæ ró¿nicy w filozofii. Lynch przedstawia
jednak kontrprzyk³ady: s¹dy o odleg³ych rejonach wszechwiata, które nigdy nie
bêd¹ uzasadnione, mimo to mog¹ byæ prawdziwe i odwrotnie: niektóre z naszych
obecnie uzasadnionych przekonañ mog¹ w przysz³oci okazaæ siê fa³szywe. Rorty
twierdzi, ¿e w takich kontekstach s³owo prawda u¿yte jest w funkcji ostrze¿eniowej, tzn. jego rola polega jedynie na przypominaniu, ¿e to, co jest uzasadnione
dla jednego audytorium, nie bêdzie uzasadnione dla drugiego. Lynch nie zgadza siê
z tak¹ teori¹ i podkrela, ¿e to, i¿ przekonanie jest uzasadnione dla danego audytorium, nie znaczy, ¿e jest ono prawdziwe.
Kolejna grupa b³êdnych teorii prawdy to wed³ug Lyncha ró¿ne odmiany naturalizmu. Edward Wilson uwa¿a, ¿e jedyna prawdziwa historia wiata pisana jest
w jêzyku nauk przyrodniczych. Redukowanie wiata do takiego jêzyka eliminuje
jednak, uwa¿a Lynch, wszelkie wartoci i stanowi zagro¿enie równie¿ dla samego
pojêcia prawy. Nawet jeli jest prawdopodobne, ¿e nauka powie nam wiele czy
wiêkszoæ prawdy o wiecie, to nie powie nam prawdy na temat prawdy (s. 77).
Prób¹ uto¿samienia prawdy z tym, co mówi nauka, s¹ koncepcje Peircea czy koncepcje neopozytywistów. Zdaniem Peircea prawdziwe s¹ te opinie, które s¹ skazane na to, aby ostatecznie zgodzili siê na nie wszyscy badacze. Prawda jest idealn¹
weryfikowalnoci¹. Neopozytywici z kolei g³osili weryfikacjonizm jako tezê, ¿e
wszystko, co prawdziwe, mo¿e byæ zweryfikowane przez naukê. Lynch daje kontrargumenty: skrajnie odleg³a przesz³oæ czy skrajnie odleg³e rejony wszechwiata
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(np. liczba aktualnie istniej¹cych gwiazd) nie mog¹ byæ przedmiotem ludzkiej weryfikacji, a poza tym idea weryfikacji zak³ada ideê prawdy. Zdaniem Lyncha mo¿na
powiedzieæ, ¿e nauka zmierza do prawdy, nawet jeli czêsto jej nie osi¹ga i ma
równie¿ inne cele (s. 82).
Odmian¹ naturalizmu jest te¿ minimalizm, na gruncie którego próbuje siê
unikn¹æ dyskusji, czy prawda jest wartoci¹, odmawiaj¹c prawdzie jakiejkolwiek
natury (minimalizm jest odmian¹ deflacyjnego rozumienia prawdy). Minimalista
Paul Horwich nie przeczy, jak skrajni deflacjonici, ¿e prawda jest w³asnoci¹, ale
razem z nimi utrzymuje, ¿e jest to w³asnoæ pozbawiona natury. Minimalici uwa¿aj¹, ¿e ich teoria obejmuje wszystkie potoczne truizmy na temat prawdy. Zdaniem
Lyncha minimalici muszê jednak zdecydowaæ, czy przyjmuj¹ za³o¿enie, ¿e dobrze
jest mieæ prawdziwe przekonania. Jeli je odrzuc¹, nie mog¹ dalej twierdziæ, ¿e
chodzi im o uchwycenie potocznych intuicji na temat prawdy. Wtedy przy³¹czaj¹
siê do Rortyego i próbuj¹ zmieniæ nasze intuicje, sk³oniæ nas do porzucenia wartoci prawdy jako jednego z fa³szywych idoli.
Trzeci rozdzia³ jest prób¹ obrony stanowiska, ¿e prawda ma znaczenie w ludzkim ¿yciu indywidualnym i spo³ecznym. Jako pierwszy pojawia siê argument z samowiedzy: mo¿na przyj¹æ, ¿e to, co przyczynia siê do naszego szczêcia, jest warte
naszej troski. Szczególnie za prawda na temat tego, co jest dla nas wa¿ne, jest dla
nas wa¿na i warta troski. A zatem posiadanie niektórych prawdziwych przekonañ
jest warte troski; jest przecie¿ czêci¹ szczêliwego ¿ycia.
Zdaniem Lyncha nie jest ³atwo teoretycznie uzasadniæ nasz¹ troskê o pewne
rzeczy (choæ jawi¹ siê intuicyjnie jako dobre same w sobie). Natrafiamy tu na kres
uzasadniania czy dyskusji (conversation-stopper). Odwo³anie siê do wartoci samych w sobie jest takim kresem. Jest to jednak analogiczne do sytuacji, gdy chcemy uzasadniæ nasze przekonania na temat zjawisk zmys³owych. Jak uzasadniæ, ¿e
co wygl¹da czerwono? Mo¿na jedynie odwo³aæ siê do faktu, ¿e przedmiot, o który
chodzi, wygl¹da czerwono (s. 127). Podobnie jest, gdy s¹dzimy, ¿e co jest warte
troski jako dobre samo w sobie. Jest to przekonanie bazowe. Uwa¿amy je za uzasadnione, ale nie da siê go uzasadniæ.
Troska o prawdê jest czym innym ni¿ ¿ywienie prawdziwych przekonañ.
Sokrates i Einstein troszczyli siê o prawdê, ale nie zawsze ¿ywili prawdziwe przekonania. Troska o prawdê wyra¿a siê w chêci wys³uchania obu stron, otwartoci
i tolerancji wobec innych opinii, dok³adnoci i wra¿liwoci na szczegó³y, ciekawoci i dostrzeganiu danych, kwestionowaniu za³o¿eñ i intelektualnej odwadze (s. 129
130). Takiej postawy, zdaniem Lyncha, wymaga intelektualna integralnoæ, czyli
gotowoæ do obrony swoich najlepszych przekonañ i dzia³ania w zgodzie z nimi,
jeli zajdzie taka potrzeba (s. 131). Podziwiamy tych, którzy jak Sokrates czy Gandhi bronili tego, co uwa¿ali za prawdê. Integralnoæ to drugi argument Lyncha:
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Troska o prawdê jest dobra, poniewa¿ jest istotna dla intelektualnej integralnoci,
a poprzez ni¹ dla szczêcia. Warto zatem troszczyæ siê o prawdê jako tak¹, prawdê
w ogóle, niezale¿nie od kwestii, o któr¹ chodzi. Troska o prawdê dla niej samej jest
czêci¹ dobrego ¿ycia (s. 136).
K³amstwo jest nieraz wymieniane jako lepsze ni¿ prawda. K³amstwo to
stwierdzenie czego z przekonaniem, ¿e jest fa³szywe i z intencj¹ wprowadzenia
w b³¹d czy oszukania (s. 148). Podstaw¹ funkcjonowania spo³eczeñstwa jest jednak zaufanie i poleganie na przekazywanych informacjach. Ludzie k³ami¹ dopiero
wtedy, gdy maj¹ powody. Nawet najbardziej cyniczni przez wiêkszoæ swojego
¿ycia wierz¹ innym ludziom i nie k³ami¹. Zdaniem Lyncha si³a, która pochodzi
z k³amstwa paso¿ytuje na sile prawdy (s. 152). K³amcy s¹ zwykle bardzo zainteresowani prawd¹, a mianowicie staraj¹ siê j¹ ukryæ. Trzeci argument Lyncha to argument ze szczeroci: Jeli szczeroæ jest dobra, to dobra jest te¿ troska o prawdê jako
tak¹. Je¿eli troska o prawdê jest dobra, to prawda jako taka jest warta troski (s. 157).
Niektórzy odrzucaj¹ wartoæ prawdy odwo³uj¹c siê do liberalizmu, który g³osi równe traktowanie ro¿nych koncepcji stylu ¿ycia. S¹dzi siê nawet, ¿e najlepszym
sposobem okazania szacunku innym jest powiedzieæ, ¿e ka¿dy pogl¹d jest równie
prawdziwy. Taka prawda nie mo¿e byæ jednak rozumiana inaczej ni¿ jako ludzkie
przekonanie. Lynch daje krotk¹ ripostê: Dlaczego bronisz liberalizmu? Aby broniæ jakiegokolwiek stanowiska, tak¿e liberalizmu, trzeba za³o¿yæ, ¿e prawda jest
wartoci¹ (s. 165). Zdaniem Lyncha liberalne wartoci s¹ warte troski, poniewa¿
pomagaj¹ nam osi¹gn¹æ prawdê i odwrotnie: je¿eli cenimy liberalne wartoci, lepiej troszczymy siê o prawdê (s. 167).
Trzeba siê z Lynchem zgodziæ, ¿e prawda, choæ nie jest wartoci¹ najwy¿sz¹,
to nie jest tylko wartoci¹ instrumentaln¹. Zas³uguje na miano wartoci samej w sobie, autonomicznej, dobrej nie tylko ze wzglêdu na skutki, ale dobrej po prostu.
Niezale¿nie jak niepewna i trudna do osi¹gniêcia, prawda jest celem naszych d¹¿eñ
i zwykle bez wzglêdu na korzyci przedk³adamy gorzk¹ prawdê nad s³odk¹ iluzjê.
Bez troski o prawdê nie mo¿na mieæ szczêliwego ¿ycia i równie¿ ¿ycie spo³eczne
nie mo¿e realizowaæ ¿adnych wartoci. Stanowisko podobne do Lyncha mo¿na
znaleæ w encyklice papie¿a Jana Paw³a II: Gdy cz³owiekowi odbierze siê prawdê, wszelkie próby wyzwolenia go staj¹ siê ca³kowicie nierealne, poniewa¿ prawda
i wolnoæ albo istniej¹ razem, albo te¿ razem marnie gin¹ (Fides et ratio, s. 90).
Lynch, jak widzielimy, nie uzasadnia znaczenia prawdy czysto teoretycznie.
Jak s³usznie twierdzi³ Davidson, pojêcie prawdy obiektywnej jest pierwotne i trudno je zdefiniowaæ przy pomocy pojêæ bardziej elementarnych, a tak¿e bez zak³adania tego pojêcia, czyli popadniêcia w jak¹ postaæ b³êdnego ko³a w definiowaniu.
Lynch s³usznie dodaje, ¿e pierwotne jest te¿ nasze przekonanie, i¿ prawda jest wartoci¹. Przekonanie to nale¿y do naszych przekonañ bazowych, czyli tak elementar-
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nych, ¿e nie ma przekonañ bardziej elementarnych, które mog³yby to przekonanie
uzasadniæ bez b³êdnego ko³a. Autor prezentowanej ksi¹¿ki trafnie obiera strategiê
pragmatyczn¹, pokazuj¹c, do czego prowadzi odrzucenie prawdy. Odrzucenie prawdy powoduje, ¿e znika rozró¿nienie na prawdê i fa³sz. Wszystkie przekonania s¹
równie prawdziwe, nie ma b³êdów i nie ma podstaw do ¿adnej krytyki. Traci sens
toczenie dyskusji, czy obrona jakichkolwiek stanowisk, nawet liberalizmu czy relatywizmu. Tak¿e k³amstwo przestaje mieæ zwyk³¹ moc, bo zwykle paso¿ytuje na
ludzkim przywi¹zaniu do prawdy. Tam, gdzie nie ma prawdy, nie mo¿e te¿ byæ
k³amstwa. Bez prawdy nie ma te¿ mowy o rozumieniu samego siebie, o posiadaniu
integralnej osobowoci i szczêliwym ¿yciu. Lynch przestrzega: jeli nie chcemy
zelizgn¹æ siê w cynizm i drogie nam s¹ jakiekolwiek wartoci, nie mo¿emy odrzucaæ prawdy jako celu d¹¿eñ i przedmiotu troski, jako wartoci samej w sobie.
Oczywicie taka pragmatyczna argumentacja nie jest definitywna. Lynch nie
wyeliminowa³ tezy, ¿e prawda jest wielkim mitem naszej kultury. Trzeba nawet
powiedzieæ wiêcej: wszystko na to wskazuje, ¿e prawda, podobnie jak rozum, to
mity, z których wyrasta mylenie naukowe i wszelka racjonalna debata (por. Ko³akowski, Horkheimer i Adorno). Zauwa¿my jednak, ¿e bez mitu prawdy ¿ycie by³oby beznadziejne i nie by³aby mo¿liwa ¿adna racjonalna debata (tak¿e nad prawd¹).
Tak jak nie ma mo¿liwoci, aby oko zobaczy³o swoje aktualne wnêtrze, tak nie ma
mo¿liwoci, aby bez mitu prawdy cokolwiek uzasadniæ. To w³anie dlatego nie ma
mo¿liwoci czysto teoretycznego i niecyrkularnego uzasadnienia prawdy jako wartoci. Dodajmy jednak i podkrelmy, ¿e równie¿ wszelka krytyka prawdy sama sobie przeczy. Wszelka racjonalnoæ funkcjonuje wszak na gruncie milcz¹cego przyjêtego lub czêciowo uwiadomionego mitu prawdy. Nie ma zatem racjonalnej
ucieczki od prawdy. Mo¿na jednak dalej pytaæ, czy to ostatnie zdanie jest prawd¹.

