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OD REDAKTORÓW 
 

W roku 1997 Hubert Schleichert opublikował książkę „Wie man mit Fundamen-
talisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren“1 (Jak dyskutować z fundamenta-

listami, aby nie stracić rozumu). Ta poważna książka, w której autor prezentuje 

teorię argumentacji i rozwija koncepcję „argumentacji subwersywnej”, uświadamia 

również, że fundamentalizm staje się pokusą dla myślenia, które rozpoczyna się jako 

antyfundamentalistyczne i podejmuje z nim polemikę a kończy jako „fundamenta-

lizm skierowany przeciwko innemu fundamentalizmowi”.  

Jednak mimo tego niebezpieczeństwa podjęcie dyskusji na ten temat staje się 

kulturową koniecznością. Pojęcie to, którego się tak często używa w debatach reli-

gijnych, politycznych i kulturowych, łącząc je szczególnie z podstawami terroryzmu 

i wrogości, pojawia się jako nieostre. Najczęściej określa się nim pewien szczególny 

wymiar obcości, w taki jednak sposób, że fundamentalistami są zawsze „inni”, lecz 

nigdy my sami. Odczuwa się tu jakieś niebezpieczeństwo z nim związane i odnosi je 
zawsze do „obcych” poglądów, postaw, idei, dostrzegając zagrożenie, lecz samemu 

zręczne się z tej postawy wykluczając. 

Formułując pytania o naszą dotychczasową kulturę, szukając miejsca nas sa-

mych w świecie a często i budując nowy układ kulturowy, nie możemy ominąć 

problemu fundamentalizmu. Nie tylko jako konieczności zrozumienia tej – często 

nieakceptowanej - postawy wobec świata, ale również jako zrozumienia siebie sa-

mych. Gdyż pytanie o fundamentalizm (innych) prowadzi też do pytania o własne 

„fundamenty”. Potrzebujemy często takich negatywnych obrazów, aby uświadomić 

sobie własne, kulturowe podstawy identyfikacji. Właśnie przyglądając się religijne-

mu fundamentalizmowi (innych) łatwiej nam dostrzec to, czy nasz kościół (nasza 

religia) jest miejscem rozmowy, dialogu i poszukiwań, czy też miejscem ogranicza-
nia i wyłączania; łatwiej nam dostrzec, czy nasz świat polityki jest światem otwiera-

nie ku innym kulturom i inaczej myślącym, czy też, światem destrukcji i odrębności; 

łatwiej wreszcie dostrzec, czy my sami uznajemy siebie jako ciągle szukających 

prawdy, wartości, sensu, czy też jako tych, którzy już zakończyli poszukiwania i 

sądzą, że wszystko to już odnaleźli „dla wszystkich i za wszystkich”.  

                                                
1 Por. H. Schleichert, Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu ver-

lieren. Anleitung zum subversiven Denken, München 1997.  
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Każdy światopogląd może przybrać charakter fundamentalistyczny, jeśli jego 

głosiciele i zwolennicy przedwcześnie zaniechają poszukiwań i oczekiwań, i nadzie-

je związane z prawdą, sensem, wartościami przemienią w nazbyt wygórowane rosz-
czenia. W fundamentalizmie jest tu zawsze za dużo pewności, zbyt duży perfekcjo-

nizm, zbyt duża doza ulepszania świata a za mało pamięci o tym, że wszystko to 

wcale nie boskie, lecz „ludzkie, aż nazbyt ludzkie”. 

* 

Zebrane w tym tomie teksty zostały przedstawione na III Interdyscyplinarnej 

Konferencji Problemy współczesnej kultury. Konferencje te, organizowane od kilku 

lat przez Katedrę Politologii, Katedrę Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut 

Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mają za zadanie analizę 

najważniejszych problemów współczesnej kultury. W trzeciej edycji tej konferencji 

obszarem zainteresowań stał się właśnie fundamentalizm2. Wybór tematu związany 

jest nie tylko z coraz częstszymi problemami, jakie stawia fundamentalizm współ-
czesnej kulturze, lecz również z częstym myleniem poszukiwania fundamentu, za-

sad, ważności właśnie z fundamentalizmem. Coraz częściej wobec tych, którzy 

dostrzegają inne kategorie ważności niż jedynie subiektywnie obowiązujące, wysu-

wa się zarzut fundamentalizmu. Prowadzi to do odrzucenia takich poszukiwań, swo-

istego zafałszowania i traktowania świata ważności jedynie w kategoriach histo-

rycznej i subiektywnej żywotności. W imię walki z fundamentalizmem detronizuje 

się wartości, ważności i cały świat regulujący nasze życie.  

Lecz obok tej błędnej identyfikacji fundamentalizmu, łatwo dostrzec we współ-

czesnej kulturze postawy, które budzą lęk, mieszając prawdę z doczesnym jej wyra-

zem, podnosząc skończoność do ważności wiecznej, przyjmując w imię tych prawd 

wrogą postawę wobec całego świata i odrzucając dialog.  

Jak prowadzić dialog z tymi, którzy nie chcą dialogu? Czy konferencja ta odpo-
wiedziała na to pytanie? Pierwszym krokiem wydaje się być taka postawa, w której 

rozmowę z „fundamentalizmem” przemieni się w rozmowę z „fundamentalistami”. 

Tylko w ten sposób, gdy zamiast niebezpiecznej ideologii dostrzega się konkretnych 

ludzi, którzy właśnie tak szukają bezpieczeństwa dla swego życia, otwiera się pole 

do dyskusji. 

Zebrane tu materiały pokonferencyjne zostały podzielone na cztery części, które 

odpowiadają prowadzonym dyskusjom i próbują interdyscyplinarnie spojrzeć na 

kulturowe zjawisko fundamentalizmu. Jak wskazują znawcy tematyki fundamenta-

lizm ma swoją historię i pojawiał się w naszej kulturze w różnych obszarach3. Naj-

pierw jako reakcja na zjawisko modernizacji religii, później (w latach sześćdziesią-

tych XX wieku) pojawił się w obszarze epistemologicznych dyskusji w filozofii, 
wreszcie (w latach siedemdziesiątych) stał się „kluczem” języka polityków. Takie-

mu spojrzeniu na zjawisko fundamentalizmu odpowiada również układ prezentowa-

                                                
2 Podczas wcześniejszych spotkań tematami były: Filozofia i polityka w XX wieku (2000), 

Dialog w kulturze. Filozoficzna, religijna i polityczna obecność dialogu w kulturze współcze-

snej (2002). Zob. materiały pokonferencyjne: M. Szulakiewicz (red.), Filozofia i polityka w 
XX wieku, Kraków 2001; M. Szulakiewicz (red.), Polityczna obecność filozofii, Toruń 2002; 
M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), Dialog w kulturze, Toruń 2003.  

3  Por. Th. Meyer, Fundamentalismus.Die andere Dialektik der Aufklärung, w: tenże 
(Hrsg.), Fundamentalismus in der modernen Welt, Frankfurt am Main 1989, s. 13 i n.   
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nego tu tomu. W pierwszej części (Pytania o fundamentalizm) znajdują się teksty, 

które podejmują problemy związane z określeniem fundamentalizmu i jego miejsca 

w kulturze. Część druga (Filozofia i fundamentalizm) zawiera teksty, prezentujące 
filozoficzne problemy z fundamentalizmem. Część trzecia (Fundamentalizm i reli-

gie) ukazuje religijne konteksty tego zjawiska. W części czwartej (Fundamentalizm i 

polityka) tematem namysłu stała się polityczna obecność fundamentalizmu.  

Organizatorzy konferencji dziękują za zainteresowanie środowiska naukowego, 

wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do dyskusji nad tak ważnym dla 

współczesnej kultury problemem. Mamy nadzieję, że wysiłek ten, jeśli nawet nie 

stanowił rozwiązania problemu, to jednak przyczyni się do otwierania dróg porozu-

mienia i poznania nas samych.   

Marek Szulakiewicz 

  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

CZĘŚĆ I 

 

PYTANIA O FUNDAMENTALIZM 
 

Fundamentalizm czyni życie prostszym, izolując zarazem 
od ludzi mających inne przekonania. 

    F.-X. Kaufmann 
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WPROWADZENIE 
 

 
Fundamentalizm jest takim zaangażowaniem w pewną 
prawdę, które czyni zbędnym pytanie o jakąkolwiek inną 
prawdę.  

Ks. T. Węcławski 
 

W jednej ze swoich codziennych medytacji Krishnamurti powiedział: „Świat 

zawsze był bliski katastrofy, lecz zdaje się, że teraz jest jeszcze bliższy. Widząc 

zbliżającą się katastrofę większość z nas szuka schronienia w idei. Uważamy, że 

katastrofie, kryzysowi może zapobiec ideologia” 4 . Fundamentalizm świetnie się 

wpisuje w tę myśl mistrza duchowego XX wieku. Postawa ta jest bowiem ideolo-

giczną odpowiedzią na załamanie się oświecenia, modernizmu, jako tej epoki, z 

której wyrastamy, i która pozostawia po sobie zgliszcza świata wartości. 

Kultura współczesna wyrasta z Oświecenia w dwojakim sensie: ma w nim swe 

korzenie - i jest to wyrastanie genetyczne. Ale wyrasta też w drugim znaczeniu: 

„przestaje się mieścić w strukturach oświecenia”. Moderność – jak podkreślał J. 

Habermas – była pierwszą formacją kulturową, która w sobie samej poszukiwała 
warunków legitymizacji, samoświadomości, norm. W tym procesie wyrastania z 

Oświecenia, w świecie wątpliwości i rozproszenia, łatwo dostrzec dwie idee, które 

wydają się zagospodarowywać rzeczywistość zdegradowanej moderny. Jedną z nich 

jest ideologia pluralizmu wraz z relatywizmem, zgodą na fragmentaryzację, rezy-

gnacją z sensu i rozmontowywaniem (gdzie jeszcze się da) prawdy, wartości, fun-

damentu, aby uczyć człowieka życia w zawieszeniu. Drugą jest idea, w której zmie-

rza się do tego, aby wielość przemienić w jedność i uniwersalność, i zachęcać do 

zatrzymania się przy jednym obrazie świata i uznania go za jedyny.  

Idea pluralizmu nie jest w naszej kulturze nowa. Lecz nowy jest zakres jej pa-

nowania: pluralizm staje się programowym celem rozwoju kultury a tym samym 

                                                
4 J. Krishnamurti, Księga życia. Codzienne medytacje z Krishnamurtim, tłum. J. Kryg, E. 

Wittchen, Poznań 2002, s. 79.  



Marek Szulakiewicz 

 

 

swoistym systemem orientacji, określając to, co powinniśmy czynić, jak „właści-

wie” żyć, na co jeszcze mieć nadzieję. Jednocześnie jednak pluralizm często jest 

odbierany jako zagrożenie dziedzictwa kulturowego. Idea ta pozostawia zawsze nas 
samych w świecie nieokreśloności, niejasności, wieloznaczności. Pluralizm dezor-

ganizuje, stwarzając złudzenie, że wszystko jest dozwolone i ma taką samą wartość.  

Lecz postmodernistyczna wielość i myślenie pluralistyczne (jako pierwsza reak-

cja na zdegradowaną modernę) wyzwalają też u wielu ludzi niepewność i namiętne 

poszukiwanie tradycji i uniwersalności. Fundamentalizm jest taką ideą, w której 

sądzi się, że do bezsensownego, rozbitego, pooświeceniowego świata, można 

wprowadzić ład tylko przez wykluczenie różnorodności, zamknięcie umysłu i świa-

ta. Takie fundamentalistyczne „wprowadzenie ładu” odbywa się jednocześnie na 

dwu drogach. Po pierwsze, jest to walka z relatywizmem, pluralizmem, history-

zmem, tolerancją, która staje się swoistą próbą budowania schronienia dla człowieka 

i rozbitej kultury. Po drugie, podejmując taką „walkę o prawdę” fundamentalizm 
ustanawia jednocześnie nieprzekraczalne granice, w których zakreśla się jedyną 

”słuszną orientację” i wyklucza jako złe, burzące, niszczące to wszystko, co wykra-

cza poza te granice.  

Łatwo dostrzec, że takie spojrzenie na fundamentalizm sytuuje go po stronie 

moderny, jako spadek „po modernie”. Wobec klęski nowoczesnego myślenia, fun-

damentalizm staje się środkiem zaradczym, przyjmując jednocześnie z moderny 

nadzieję, działanie, pewność. Lecz czyni to wszystko na sposób karykaturalny: jeśli 

moderna otwierała przyszłość, widząc tam nadzieję na spełnienie, fundamentalizm 

powraca do przeszłości, podkreślając, że jest ona nie tylko źródłem nadziei, lecz 

również „światem spełnionym”; jeśli moderna wymagała od człowieka aktywności, 

wędrowania i ciągłych poszukiwań, fundamentalizm realizuje ten postulat w postaci 

karykaturalnej, domagając się wędrówki do tego, co „pierwsze i fundamentalne”; 
jeśli moderna marzyła o uniformizacji, zdecydowanie odrzucając kraty, kłódki i 

ograniczanie, fundamentalizm realizuje uniformizację właśnie przez kraty, kłódki, 

ograniczanie i wyłączanie; jeśli moderna – wreszcie - chciała objąć sobą ludzkość 

jako całość, to fundamentalizm z grup chce uczynić ludzkość. Projekt fundamentali-

styczny jest w tym kontekście jakąś nieszczęśliwą, drugą stroną oświecenia i mo-

dernizacji, lustrzanym odbiciem, fałszywą alternatywę dla modernizmu, lecz jedno-

cześnie taką, która często znajduje akceptację: umacnia braki moderny.  

Nie wystarczy jednak odpowiedzieć, że fundamentalizm jest karykaturą moder-

ny, sprzeciwem wobec otwartości myślenia, działania, wielości form życia. Siła 

fundamentalizmu nie tkwi w buncie, lecz w tym, co chciałby przynieść i zaoferować 

kulturze. Stwarza on złudzenie możliwości zatrzymania kultury, powrotu i przywró-
cenia dawnej szczęśliwości, wycofania się z niebezpiecznej teraźniejszości do cze-

goś bezwarunkowego, wiecznego, absolutnego, co zostało wyłączone poza czas i 

może być fundamentem dla wszystkiego, co czasowe i przygodne. „Fundamenta-

lizm – stwierdza kardynał K. Lehmann - chciałby - wobec samozwątpienia i nie-

pewności moderny - przywrócić siłę ja i pewność orientacji”5. W tym przywołaniu 

niezmiennych rozstrzygnięć jest często odbierany jako jedyny mechanizm obrony 

                                                
5 Por. K. Lehmann, Fundamentalismus als Versuchung, w: G. Schick (Hrsg.), Wirtschafts-

ordnung und Fundamentalismus, Köln 2003, s. 22.   



Wprowadzenie 

 

wobec współczesnych szkód w świecie wartości. Kardynał Lehmann podkreśla 

nawet, że fundamentalizm mógł stać się tak poważną propozycją kulturową, gdyż 

moderna niewystarczająco dostrzegała swe własne słabości, niedostatecznie zatrosz-
czyła się o własne podstawy. Zaś jeden z badaczy obecności fundamentalizmu we 

współczesnej kulturze stwierdza: „Fundamentalizm jest zawinionym przez nas sa-

mych wyjściem z dotychczasowych wymogów samopoznania, z własnej odpowie-

dzialności, z obowiązku ugruntowania, niepewności i otwartości wszystkich rosz-

czeń ważności, z legitymizowania jako panowania (Herrschaftslegitimation) i tych 

form życia, które nieodwracalnie ustanawiały związek myślenia i życia; fundamen-

talizm jest „wyjściem w bezpieczeństwo” i ograniczenie absolutnymi fundamenta-

mi, które są wybrane przez nas samych”6. Moderna, której się nie udało zwycięża 

jako karykatura.  

Nie jest słuszne jednak twierdzenie, że mamy w naszej kulturze do czynienia z 

jednym „fundamentalizmem”. Bez wątpienia była to najpierw reakcja na zjawisko 
modernizacji religii, i tam właśnie w fundamentalizmie religijnym szuka się najczę-

ściej źródeł takiej postawy wobec świata. Jednak o ile łatwiej zrozumieć źródła i 

potrzeby postawy fundamentalistycznej, to znacznie trudniej w różnych fundamen-

talizmach odnaleźć jedną teorię. Fundamentalizm nie pojawia się bowiem jako ruch 

teoretyczny, lecz jako praktyka, która dopiero później przemieniona zostaje w teorię, 

najczęściej przez obserwatorów z zewnątrz. Stąd też postawa ta zafałszowuje rów-

nież reakcję na to zjawisko w kulturze. Najczęstsza reakcja – odrzucanie, potępianie, 

krytykowanie, wyśmiewanie – nie prowadzi do osłabienia tej postawy, lecz odwrot-

nie, do wzmocnienia i radykalizacji izolacji grup fundamentalistycznych i przeko-

nań. Można powiedzieć, że fundamentalizm nie poddaje się krytyce. Zaprzeczając 

ważności alternatywnych systemów orientacji pozostawia tylko sam siebie: po jed-

nej stronie są tylko wybrani, po drugiej „ślepi” i odrzuceni. Przekreślając wszystkich 
partnerów dyskusji pozostaje sam, pogłębiając własną izolację i fałszując własną 

identyfikację. „Fundamentalistyczna tożsamość jest związana z zagrożeniem, zastra-

szeniem, niepewnością i dlatego jest tożsamością reagującą agresywnie. Jest to takie 

spojrzenie na siebie, w którym nie jest się świadomym siebie samego inaczej, jak 

tylko w procesie odgraniczanie i odrzucanie realnych lub wyimaginowanych wro-

gów”7.  

Badania nad fundamentalizmem trwają od połowy XX wieku. Łatwo dostrzec, 

że to pole badań podlega często spojrzeniu normatywnemu i genetycznemu8. Pytania 

o fundamentalizm przyjmują charakter wartościujący i wiążą się z odrzucaniem, 

negowaniem, piętnowaniem. Należy jednak zapytać o to, czy ideologia fundamenta-

lizmu jest w stanie stworzyć taki całościowy projekt kulturowy, który stanie się 
podstawą radykalnej zmiany myślenia i zamiast dialogicznego otwierania i uczenia 

się życia z innymi i inaczej myślącymi, staniemy przed światem izolacji? Jest to nie 

                                                
6 T. Meyer, Fundamentalismus. Aufstand gegen die Moderne, Hamburg 1989, s. 157.  
7 J. Moltmann, Fundamentalismus und Moderne, w: „Concilium. Internationale Zeitschrift 

für Theologie“, Juni 1992, s. 272.  
8 Por. na ten temat: B. Dressler, J. Ohlemacher, F. Stolz (Hrsg.), Fundamentalistische Ju-

gendkultur, Loccum 1995, s. 7 i n.  
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tylko pytanie o fundamentalizm, o źródła i miejsce w kulturze współczesnej, lecz 

również o przyszłość naszej kultury. 
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CZĘŚĆ II 

 

FILOZOFIA I FUNDAMENTALIZM 
 

 
Człowiek z powodu słabości swej inteligencji i braku pra-
wości moralnej jest zmuszony do wybierania rozwiązań 
skrajnych. 

S. Swieżawski 
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Wprowadzenie 
 

Dążenie do pozycji absolutnych, wszystko jedno, czy cho-
dzi o pozycję absolutnego podmiotu, absolutnego dyskursu 
czy absolutnego twórcy historii, jakim człowiek miałby być, 
przekracza ludzkie siły.  

O. Marquard  
 

Zły to filozof, który w świecie przygodności, czasowości, zmienności nie próbu-

je szukać tego, co jest pierwsze, zasadnicze, fundamentalne. Ale jeszcze gorszy jest 

taki filozof, który sądzi, że wszystko to już znalazł, czy też – jak chciał Hegel – 

posuwa się tak daleko, że proponuje usunięcie momentów przypadkowych. Filozo-

fia często rozwijała się właśnie w takiej opcji: z jednej strony, między niezbędnością 

poszukiwań, z drugiej, między ideą ostatecznych rozstrzygnięć. Jeśli pierwsze jest 

koniecznością filozofii, to drugie zagrożeniem. Poszukiwania „fundamentu” są dla 

filozofii (ale też dla kultury) konstruktywne, pozwalają one na ciągłe otwieranie się 

na świat, zatrzymują przy nim, pokonują niepokój pustki i bezsensu. Wkroczenie na 

taką drogę poszukiwań pozwala też na nowo budować świat, szczególnie wtedy, gdy 

rozpadają się dotychczasowe struktury sensu a człowiek żyje na skraju chaosu. Bez 

względu na to, czy taki niepokój „o sens” jest niepokojem jednostki, czy też niepo-
kojem zbiorowym, poszukiwanie filozoficzne „rzeczy ostatnich (pierwszych)” jest 

przynoszeniem światu nadziei, pokonywaniem sceptycyzmu, relatywizmu, egocen-

tryzmu.  

Filozoficzna idea poszukiwań nie ma jednak nic wspólnego z fundamentalizmem 

filozoficznym. Ten ostatni nie wyrasta bowiem z aktywności filozoficznej, lecz 

odwrotnie, z zaprzestania takiej aktywności. Zamiast ciągłych poszukiwań, propo-

nuje się tu „ostateczne rozwiązania”, zakrywając przed sobą i innymi to, że zawsze 

są to rozwiązania częściowe, uwikłane w indywiduum, historię, przygodność. Za-

mieniając Arystotelesowskie „poszukiwanie pierwszych zasad i przyczyn”9 w ob-

wieszczanie o nich (ich), filozofia traci swój krytycyzm i przemienia się w dogma-

                                                
9 Por. Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1983, s. 8.  
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tyzm i fundamentalizm. Taki fundamentalizm nie jest łatwo dostrzegalny, jeśli filo-

zofia pojawia się jako dyscyplina naukowa lub quasi naukowa. Lecz i tu nie mamy 

do czynienia z ograniczeniem jej fundamentalistycznych tęsknot, lecz raczej uciecz-
ką przed zajmowaniem się takimi tematami. Staje się on wyraźniejszy, jeśli filozofia 

zaczyna tworzyć całościowe koncepcje (wizje) rzeczywistości, w sposób uniwersal-

ny (boski?) porządkując rzeczywistość, układając ją hierarchicznie niczym klocki. 

Takie zamknięcie (skończenie) filozofii jest marzeniem wielu filozofów. Stworzenie 

systemu, który niesie sobą pełną i zamkniętą całość, i nie pozostawia nawet możli-

wości na „dalej” i „więcej”, często wyznaczało zasadę filozofowania. W takim fun-

damentalistycznym samookreśleniu filozofii dostrzec można nie tylko chęć uwol-

nienia się od tego, co „ludzkie”, ale też tworzenia boskiej perspektywy. Filozofom 

fundamentalistycznym wydaje się, że antropologizm, historyzm, ostrożność w wy-

powiadaniu „uniwersaliów” jest poniżaniem filozofowania. I dlatego proponują 

świat „rozpoznany”, w którym nie ma już nic do powiedzenia i nic do zrobienia. 
„Niewzruszone zasady” zostały odkryte, rozpoznane i pozostaje tylko obrona przed 

destrukcją. Dzieje myślenia filozoficznego kultury Zachodu często wyznaczone były 

takim podnoszeniem poznania filozoficznego z obszaru poszukiwań w obszar abso-

lutności. Chodziło tu o rozwiązanie formułowanych pytań i problemów, czyli za-

mknięcie (skończenie) filozofii przez "ostateczne" udzielenie odpowiedzi.  

Lecz łatwo dostrzec, iż taka filozofia teoretyczna, która jeszcze na początku XX 

wieku rozwijała się w postaci teorii poznania i analiz struktur świadomości, i która 

chciała „zakończyć” filozofowanie dotarciem do prawd absolutnych, musi ulec 

zmianie wraz z odkryciem doświadczenia czasowości myśli i antropologizmu. Coraz 

częściej zaczyna dochodzić do głosu teza, że nie da się stworzyć takiej filozofii, w 

której filozofować będzie sama filozofia, a nie człowiek10. Co oznacza, że filozofia 

musi oddać pole myśleniu "sytuacyjnemu", „czasowemu”. Filozofowanie w hory-
zoncie czasu i antropologii oznacza konieczność uwzględnienia w myśleniu histo-

rycznej konkretności. Nie stwarza się już szans, aby odkryte „warunki możliwości 

doświadczenia”, struktury kategorialne, odnosiły się do czegokolwiek innego niż do 

mnie, „konkretnego człowieka”, „żyjącego tu i teraz”. Więcej nawet, wskazuje się, 

że rozpoczynanie od czystego, nieuwarunkowanego Ja nie może być punktem wyj-

ścia, gdyż „to, co pierwsze” jest zawsze byciem w tym, co nas otacza. Ulega zmia-

nie samo spojrzenie na warunki pewności i prawdy. Okazuje się zatem, że świado-

mość może co prawda pozostać nadal czymś, co nie podlega wątpieniu, lecz nie ma 

już takiej konieczności i możliwości, aby właśnie ona stała się metodologiczną za-

sadą myślenia filozoficznego. Nie może i nie powinna wypełnić ona sobą całości 

tematyki filozoficznej i nie może też należeć do podstawowych pojęć filozofii. Su-
biektywność ujawnia się bowiem jako pochodna wobec pierwotniejszej realności, 

jaką jest na przykład rozmowa z przekazem tradycji, życie w świecie, dialog z ota-

czającym światem. Rzeczywistością jest teraz człowiek, pozostający zawsze w rela-

cjach z innymi, światem, kulturą. W relacjach, które wcale nie są przedstawieniami 

teoretycznymi. „Czasowość” sprawia, że nie tylko podejmuje się próbę zakwestio-

nowania tendencji do absolutyzowania takiego zrozumienia świata, w której jego 

                                                
10 Por. na ten temat: M. Bierdiajew, Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, 

tłum. H. Paprocki, Kety 2001, s. 39.  
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podstawę stanowiła czysta świadomość. Czas ukazuje również nową możliwość 

uprawiania filozofii ze względu na konkretne, "mówiące", "komunikujące się" i 

rozumiejące Ja. Od filozofii wymaga się teraz, aby podmiot został „zwrócony do-
świadczeniu”, lecz oznacza również, że zawiesza się możliwość zajęcia uniwersal-

nej, absolutystycznej pozycji. Filozofia nie może już wyrazić sprzeciwu wobec nie-

odwracalności czasu, nie jest zdolna do uchylenia przeszłości i musi być „filozofo-

waniem z czasem”. Wszystko, co się prezentuje jest obecne wraz z człowiekiem, 

który jest „razem z tym”, wraz z kulturą, „teraźniejszością” itp.   

W takiej częstej, współczesnej postawie filozoficznej łatwo dostrzec osłabienie 

fundamentalizmu filozoficznego. Jeśli w tym kontekście spojrzymy na współczesną 

filozofię, to jej centrum określa często punkt widzenia "perspektywizmu"11, jako 

stanowiska, w którym horyzont rozumienia prawdy a razem z tym myślenia filozo-

ficznego, wyznaczony jest uznaniem zmienności historyczno-kulturowej, zaś warto-

ściowań dokonuje się ze względu na modę, użyteczność, praktykę itp. Oznacza to 
często, że warunkiem prawdy, „uniwersaliów”, „absolutów” staje się "miejsce", 

"kontekst", "możliwość". Stąd też często stają się one analizą znaczeń, poglądów, 

układów odniesienia, przeprowadzanych teraz, dzisiaj, dla nas. Takie stanowisko 

jest rewolucją w myśleniu filozoficznym, lecz często odbierane jest też jako koniec 

filozofii, która traci swą dotychczasową rolę poszukiwania prawdy. Dotychczasowe 

centralne pojęcia filozofii, takie jak Byt, Prawda, zastępowane są pojęciami nowy-

mi, takimi jak: miejsce (pozycja), postawa, perspektywa, punkt widzenia, sytuacja 

itp. W myśleniu takim liczy się "kontekst", okoliczność, sytuacja. Wydaje się, że 

fundamentalizm filozoficzny nie ma już racji bytu.  

Kryzys i częsta krytyka postawy fundamentalistycznej nie oznacza jednak, że fi-

lozofia powraca do swej roli poszukiwań. Destrukcja fundamentalizmu filozoficz-

nego była niezwykle łatwa do przeprowadzenia. Wystarczyła bowiem radykalizacja 
sceptycyzmu i relatywizmu, która najpierw była tylko korektą nieuzasadnionych 

roszczeń człowieka, kultury, filozofii do absolutności, by w konsekwencji doprowa-

dzić do pesymizmu, a nawet nastrojów katastroficznych. Przypadkowość, nieokre-

śloność, „nijakość", która wdziera się do filozofii, metafizyki, kultury jest oceniana 

jako wielkie zagrożenie. Lecz taka radykalizacja relatywizmu i sceptycyzmu, będąca 

reakcją na fundamentalizm, nie oznacza odrodzenia filozofii. Bowiem to, że przesta-

liśmy myśleć fundamentalnie, związane jest z zaprzestaniem poszukiwań „rzeczywi-

ście rzeczywistego”, „pryncypiów”, „fundamentów” i rozwój filozofii skończoności, 

w której człowiek istnieje bez pryncypialnego usprawiedliwienia, świat zaś bez 

fundamentów. Krytykując postawę fundamentalistyczną wiek XX - razem z tym - 

zmieniał tradycyjną zależność konkretnego życia od filozofii, na zależność filozofii 
od konkretnego życia. Lecz proces ten miał również swoją cenę, którą przyszło 

zapłacić pod koniec tego wieku. Jednym z bardziej charakterystycznych rysów filo-

zofii przełomu wieków jest zjawisko odwracania się od „rzeczy pierwszych”, kate-

gorii, konieczności, na rzecz „zjawiskowości”, interpretacji i względności. Filozof 

nie może już być „moralnym doradcą”, „poszukującym prawdy i sensu”, gdyż sam 

jest z tego świata, nie może sięgać do fundamentów. Paradoksalnie zatem, droga 

wyzwalania od fundamentalistycznych roszczeń filozofii i włączenie filozofii do 

                                                
11 Por. na ten temat: M. Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, Toruń 2004, s. 14 i n.  
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świata, doprowadziła do zamknięcia tradycyjnych możliwości filozofowania jako 

poszukiwania, na rzecz jedynie opisywania tego, jak jest. Należy dostrzec istnienie 

ścisłego związku między procesem upraktycznienia filozofii XX wieku a zjawiska-
mi, które zagrażają kulturze degradacją i umacniają postawę instrumentalną. Do-

tychczasowa funkcja filozofii w kulturze polegała na tym, że – nie uczestnicząc w 

konkretności, lecz poszukując – wyposażała życie w dodatkowy sens zachęcając do 

poszukiwania tego, „co pierwsze” i przekraczania rzeczywistości z jednej strony, z 

drugiej zaś stabilizując różnice między dobrem a złem, wojną i pokojem, prawdą i 

fałszem, rozumem i szaleństwem, wiedzą i ignorancją itp. Filozofia „żywa”, z tego 

świata, takiej funkcji już nie może spełniać a nawet sama przyczynia się do rozkładu 

pojęciowego, zacierania granic i różnic wprowadzając elementy nieostrości. Nie 

może tego czynić, gdyż oddając się światu, kulturze, praktyce, perspektywie „teraz” 

ulega praktycznemu stanowisku, że wszystko może być zniesione i zdyskredytowa-

ne z innej praktyki, innej kultury, innego „teraz”.  
Szkody związane ze spełnieniem marzenia poprzedniego wieku, aby „filozofia 

wykazała się praktycznymi owocami” są zatem w myśleniu filozoficznym naszych 

czasów niezmierne. Filozofia współczesna rezygnuje z konieczności poszukiwań 

ważności, wartości, zasad i fundamentów. Prowadzi to do lokalnego wymiaru waż-

ności, zerwania z tradycyjnym systemem pojęć, a w efekcie odczucia samotności 

człowieka, który pozbawiony trwałych miar zostaje zmuszony do działania, lecz nie 

potrafi już odpowiedzieć na pytanie "dlaczego?". To wszystko osłabia filozoficzną 

pozycję fundamentalizmu, ale razem z tym oznacza rezygnację z dotychczasowego 

miejsca filozofii w kulturze.  
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Filozofia między fundamentalizmem a pluralizmem

  

 
Filozofia nie ma mocy odejścia od pierwotnej świadomości, 
że to człowiek filozofuje i filozofuje dla człowieka. Nie ma 
sił wyrzec się tego, że poznanie filozoficzne dokonuje się w 
środowisku antropologicznym.   

M. Bierdiajew 

 

Sytuacja filozofii przełomu wieków określona jest z jednej strony próbą 

kontynuacji myślenia "szukającego podstaw", podejmowaną szczególnie w nurcie 

filozofii niemieckiej (K.O. Apel, J. Habermas), z drugiej "defundamentalizacją", 

przejawiającą się jako pluralizacja rozumu (racjonalizmu), dyskwalifikacja idei 

poszukiwania pewności, podejmowaną w nurcie filozofii amerykańskiej (R. Rorty, 

H. Putnam)12. Pierwsza tendencja zmierza do wskazania trwałego fundamentu samej 

filozofii, a przez to poznania, kultury, utwierdzając człowieka w przekonaniu 

odnośnie do nienaruszalnych norm, wartości, zasad organizujących obecność 

człowieka w świecie. Druga jest formą rozbicia fundamentów, niszczeniem jedności 
na rzecz wielości, stawianiem na pluralizm, wielość prawd, chaos i odrzucenie 

sensu.  

Te dwie tendencje zaznaczają się jako dwie możliwości, które nadają kierunek 

przyszłej filozofii: jedną z nich jest myśl związana z poszukiwaniem podstaw 

(myślenie fundamentalistyczne), drugą zaś ta, która zarysowała się w amerykańskim 

neopragmatyzmie i postmodernizmie, będąca "detranscendentalizacją" kultury i 

filozofii (myślenie antyfundamentalistyczne). Jeśli chcielibyśmy szukać korzeni 

filozofii przyszłości to niewątpliwie właśnie one prezentują się jako idee, w których 

zsumowały się rezultaty filozoficznych poszukiwań XX wieku. 

"Detranscendentalizacja" oznacza zanegowanie całej tradycji tego myślenia, jako 

dróg okazujących się bezdrożem, a przede wszystkim nie znajdujących możliwości 

pójścia nimi w nastawieniu pluralistycznym, nihilistycznym, postmodernistycznym. 
Tam bowiem gdzie akcentuje się wielość i neguje jednocześnie prawodawczy sens 

rozumu, gdzie wszystko jest wieloznaczne i nie może być jednoznaczne, gdzie 

                                                
 Artykuł jest częścią badań prowadzonych w ramach projektu badawczego nr 1 H02E 019 

26.  
12 Por. na ten temat: Marek Szulakiewicz, Myślenie fundamentalistyczne, jego destrukcja i 

próby odnowy, w: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio Philosophia", 
Lublin 1997, s. 256-262.   
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wreszcie ład racjonalny zastępuje chaos nieokreśloności, tam nie ma miejsca na 

poszukiwanie pewności.  

Dla filozofii ważna jest nie tylko ta sytuacja, lecz również pytanie o to jakie 
przyczyny zaważyły na takim właśnie (antyfundamentalistycznym) kierunku 

myślenia i jakie są możliwości odnowy myślenia szukającego podstaw. Chcąc 

odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw nakreślić cechy myślenia 

fundamentalistycznego w odniesieniu do filozofii.  

 

Myślenie fundamentalistyczne i filozofia  

Problematyka związana z zagadnieniami fundamentalizmu pojawiła się na 

początku XX wieku, odnosząc się do rożnych dziedzin kultury: począwszy od 

religijnej, przez ideologiczną, ekonomiczną, naukową aż po filozoficzną. W tym 

ostatnim obszarze ma się na uwadze pewien sposób myślenia, który ukierunkowany 

jest na poszukiwanie podstaw (fundamentów) i ich wskazywanie. Dla odróżnienia 
fundamentalizmu filozoficznego od innych jego rodzajów używa się niekiedy 

terminów odrębnych. W języku angielskim używa się pojęcia „foundationalism”, 

zaś w języku niemieckim dwóch równorzędnych pojęć: „Fundamentalphilosophie” 

lub „Letztbegründungphilosophie”. Wszystkie one mają na uwadze sposób 

myślenia, w którym nie tylko wskazuje się różne tezy o charakterze 

"ponadczasowych uzasadnień", ale również w którym formułuje się specyficzny 

rodzaj pytań odnoszących się do "fundamentów". Należy jednak podkreślić, że 

myślenie fundamentalistyczne nie jest jednak fundamentalizmem. Ten ostatni 

pojawia się dopiero jako "myślenie fundamentalistyczne spełnione", gdy już 

zaniechaliśmy poszukiwań, odkryliśmy jedyną prawdę itp. Filozofia kończy się, lub 

przeżywa czas kryzysu, jeśli myślenie fundamentalistyczne "staje w miejscu" jako 

fundamentalizm.  
Myślenie fundamentalistyczne znajduje swą realizację w poszczególnych 

dyscyplinach filozoficznych. W filozofii bytu do pytań formułowanych z 

perspektywy myślenia fundamentalistycznego należy zasadnicze zagadnienie 

filozofii, jakim jest problem "bytu jako bytu" (Arystoteles). W epistemologii 

myślenie to wyraża się w pytaniu o koniecznościowe (aprioryczne) warunki 

poznania (Kant). W aksjologii stanowi ono wyraz poszukiwań uniwersalnych 

podstaw wartościowania. Jako "poszukujące" a jednocześnie "otwierające" może 

ono być utożsamione z samym myśleniem filozoficznym, czy wręcz po prostu z 

filozofią w jej klasycznym znaczeniu jako "tendencji do uniwersalności, do 

ugruntowania" (Dilthey). Stąd można powiedzieć, że nie ma tradycyjnie ujetej 

filozofii bez myslenia fundamentalistycznego.  
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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