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KTO SIĘ BOI POSTMODERNIZMU

– KTO WIĄŻE Z NIM NADZIEJĘ

(„U źródeł tożsamości kultury europejskiej”, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 49-51)

Postmodernizm to  ruch  myślowy,  który  jest  odczytywany  jako  znak  załamywania  się 

towarzyszącej nam od Renesansu, a sformułowanej w Oświeceniu ideologii nowoczesności. 

Współrzędne  modernizmu  to:  antropocentryzm,  wolność,  tolerancja,  postęp,  scjentyzm  i 

konsumpcjonizm;  w  ich  realizacji  upatrywano  panaceum  na  biedy  ludzkie.  Chociaż 

modernizm można wywodzić już z myśli Platona, który w „Państwie” i w „Prawach” znalazł 

receptę  na urządzenie  świata  „po ludzku”,  jego filozoficznym podłożem jest  doktryna  R. 

Descartesa  (XVII  w.),  który  postawił  filozofii  cele  wyłącznie  praktyczne:  świat  ma  być 

przeobrażony  według  „niewzruszonych  zasad”  odkrywanych  przez  „Cogito”.  Jak  to  jest 

możliwe? Otóż – twierdził Descartes – wszyscy posiadamy taki sam rozum, tylko różnie go 

używamy, należy zatem szukać polimetody myślenia; myśl ludzka nie znajduje konieczności 

w świecie,  ale znajduje ją  w sobie,  wystarczy zatem tę konieczność (uniwersalne zasady) 

przenieść na rzeczywistość (rozciągłość) i przekształcić ją według potrzeb ludzkich.

Chociaż przeciwko tej prostej recepcie wystąpił już współczesny Descartesowi B. Pascal, 

który wskazał na nieredukowalność egzystencji ludzkiej do „matematycznych” zasad i tym 

samym zapoczątkował nurt tzw. filozofii życia, epoki następne ukrytyczniają myśl Descartesa 

i  zachowują  jej  modernistyczną  osnowę.  Owocem  tego  procesu  są  szkoły  filozoficzne 

poszukujące  „niewzruszonych  zasad”  w  poznaniu  empirycznym  (neopozytywizm),  w 

świadomości (fenomenologia), w języku (filozofia analityczna), w „ideach” (strukturalizm), 

w algorytmach myślenia (cybernetyka), w dziejach (marksizm).

Trzydziestoletni  już  ruch  postmodernistyczny  to  atak  na  roszczenia  modernizmu  i 

zarazem  zwrot  ku  filozofii  życia  reprezentowanej  przez  egzystencjalizm,  hermeneutykę, 

dialogizm,  filozofię  lingwistyczną  i  psychoanalizę.  Postmoderniści  oskarżają  prawie 

trzytysiącletnią kulturę Zachodu za jej THEO-centryzm, centryzm czy LOGO-centryzm. Ich 

zdaniem, leżąca u podstaw manii „centryzmu” tzw. mentalność ateńska tworzyła – w imię 

szczytnych  haseł  –  totalitarne  projekty,  superteksty  filozoficzne,  religijne,  polityczne, 

gospodarcze  i  wychowawcze,  które  się  szybko  alienowały,  okazywały  się  strukturami 

represyjnymi wobec człowieka, w imię którego je przecież budowano!

1



Filozofowie – postmoderniści to tzw. postfilozofowie; dzielą się oni na „systematyków”, 

którzy  pragną  filozofię  zreformować,  a  widzą  w  niej  krytykę  poczynań  kulturowych 

człowieka w imię ich dialogicznej unifikacji (Putnam, Apel, Habermas, Gadamer, Ricoeur, 

McIntyre, Blumenberg, Taylor, Davidson, Dummet) oraz na nietzscheanistów dążących do 

likwidacji filozofii, a przynajmniej nieprzejednanych w burzeniu „mentalności ateńskiej” i jej 

symboli: „theoria” i „episteme”. Inaczej mówiąc, cel ich „filozofowania” to demaskowanie 

źródeł  myślenia  „centrycznego”  i  jednocześnie  terapeutyczne  lub  wyzwalające 

rekompensowanie człowiekowi nierealizowalności takiego myślenia. Teksty nietzscheanistów 

to agresywne, ironiczne i autoironiczne kalambury, „gorące” eseje, które mają przekonać, że 

istnieje tylko „niekończące się pisanie” (Lyotard, Derrida, Rorty, Foucault, Deleuze, Bataille, 

Levinas, Marquard, Welsh, Adorno).

W miejsce iluzji „centryzmu” postmoderniści proponują „decentryzm”: ważne jest to, co 

regionalne  lub  to,  co  „na  marginesie”  (dewiacje  seksualne,  feminizm,  narkomania,  sekty 

wyznaniowe,  mniejszości  etniczne,  chorzy  umysłowo  itp.);  kultura  to  labirynt  „gier 

językowych”,  „mikrologii”,  „małych  narracji”;  wiedza  ma  charakter  „orientacyjny”  jest 

asystemowa i pararacjonalna. Miłość mądrości to miłość opinii.

W postmodernizmie  zwraca  uwagę  trafna  krytyka  totalitarnych ideologii  modernizmu 

(dokonywana  na  ogół  przez  byłych  modernistów!),  ale  przeciwko  niemu  przemawia 

ignorancka interpretacja filozofii sprowadzonej -historycznie i rzeczowo – do platonizmu, co 

w rezultacie skazuje (bowiem innej perspektywy już nie ma) na sceptycyzm, agnostycyzm, 

relatywizm, irracjonalizm, a myślicieli związanych z chrześcijaństwem na fideizm.

W ruchu postmodernistycznym nie ma więc nic nowego, ale – zauważmy – bezkrytyczna 

akceptacja  jego  jednostronnej  interpretacji  dziejów filozofii  oraz  istoty samej  filozofii,  w 

świetle  której  filozofia  może  jedynie  produkować  mity,  utopie  oraz  ideologie,  a  także 

zbagatelizowanie faktu, iż tezy postmodernistów dotyczące świata i ludzkiego poznania są 

wewnętrznie  sprzeczne  i  prowadzą  do  negacji  samych  siebie  (tj.  do  negacji  własnego 

istnienia),  wikła  ewentualną  dyskusję  z  postmodernizmem  „w  konkluzje”  i  skazuje  na 

bezradność  wobec  jego  irytującej,  dialektycznej  retoryki,  która  dzięki  ekwiwokacji,  czyli 

manipulacyjnej zamianie znaczenia słów, mówi językiem cywilizowanego świata, występuje 

„ex cathedra” w szacie tolerancji, demokracji i wolności. To na ogół peszy.

Postmodernizm w Polsce to nie sprawa mody; lansują go postmarksiści znajdujący w nim 

rekompensatę  za  porażkę  utopii,  w  którą  do  niedawna  wierzyli  oraz  myśliciele  z  kręgu 

filozofii hermeneutyczno-dialogicznej,  którym sprzyja chaos duchowy panujący w naszym 

kraju.  Dawni  przeciwnicy  jednozgodnie  wymagają  akceptacji  absurdu,  dobrowolnego 
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wyrzeczenia się rozumu i rezygnacji z poznawania świata, ponieważ, jak mówią pierwsi, „po 

Marksie”, a drudzy – „po Heideggerze” pozostało nam jedynie myślenie jako „ gra w rozum”.

Gołym  okiem  widać,  że  pozostała  po  nich  zdewastowana  kultura  i  obowiązek  jej 

odbudowania. I niech to wystarczy za komentarz do postmodernistycznych propozycji.
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