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biblijnych wszak wprowadza doñ w¹tki radykalnie inne ni¿ przedstawione
przez autora opiniowanej ksi¹¿ki. Trzeba wszak pamiêtaæ, ¿e religijne prawo
mi³oci Boga i bliniego istnia³o w judaizmie biblijnym mniej wiêcej tysi¹c
lat przed Jezusem, a zatem nie jest
ono przykazaniem nowym, oryginalnie
chrzecijañskim. Oryginalnoæ zaczyna
siê wraz z jego absolutyzacj¹ przez Jezusa, z rozszerzeniem na wrogów, nieprzyjació³. Warto zreszt¹ zadaæ pytanie,
czy nerwem nauczania Jezusa by³a etyka, normatywnoæ moralna? Czy istot¹
Jego misji by³a chêæ zmiany etosu rozumianego jako system panuj¹cych
i przyjmowanych norm, wartoci, idea³ów moralnych? Czy Jego g³oszenie
królowania Boga nie stawia wrêcz etyki w radykalnie nowym  w odniesieniu do tradycji starotestamentalnej
z jednej strony, a filozoficznej z drugiej
 wietle? Autor w jakim stopniu siê
z tym zgadza, pisz¹c o nowej etyce Jezusa, z drugiej przyjmuje jednak, ¿e mieci siê ona w paradygmacie etyki jako
takiej i ¿e nauka moralna Jezusa daje
siê analizowaæ w kategoriach etycznych. Czy Jezus rzeczywicie g³osi³ zapowied szczêcia wiecznego jako zap³aty za zas³ugi moralne cz³owieka,
wprowadzaj¹c zasadê symetrii: zas³ugi-nagroda/kara? To tylko czêæ pytañ,
które w trakcie lektury recenzowanej
ksi¹¿ki niepokoj¹, budz¹ czasem sprzeciw, a czasem niedosyt u czytelnika.
Zreszt¹ trzeba podkreliæ, ¿e autor ma
wiadomoæ kontrowersyjnoci wielu
swych tez, jest te¿ wiadomy wybiórczoci swych analiz w kontekcie ca³ociowego nauczania Jezusa. Trzeba
podkreliæ, ¿e zaproponowa³ on interesuj¹ce i oryginalne  bo nie teologicz-

ne, egzegetyczne czy historyczne  odczytanie moralnego przes³ania Jezusa
z Nazaretu. Etyka ewangeliczna zosta³a przedstawiona w omawianej ksi¹¿ce
uniwersalistycznie, jako nauka moralnoci adresowana do ludzi dobrej woli,
a nie tylko wierz¹cych chrzecijan. To
wa¿na zaleta ksi¹¿ki.
W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e
czytelnik otrzyma³ interesuj¹ce opracowanie, zawieraj¹ce ciekawe i oryginalne przemylenia, pobudzaj¹ce do dyskusji, namys³ów, refleksji  tak na
zasadzie zgodnego wspó³mylenia, jak
i czêsto silnego sprzeciwu. Autorowi
uda³o siê osi¹gn¹æ zamierzony cel,
a wiadomie wybrana opcja ubogiego warsztatu naukowego przynios³a
interesuj¹ce owoce. Wzbogaci³a ona
pimiennictwo dotycz¹ce etosu, który
kszta³towa³ moralne oblicze Europy
i wp³ywa na nie do dnia dzisiejszego 
tak na zasadzie afirmacji, jak i radykalnego czasem sprzeciwu. Równie¿ ten
ostatni jest wszak warunkowany kategoriami wypracowanymi w ramach
etyki ewangelicznej.
KRZYSZTOF STACHEWICZ

K³amstwo w ¿yciu publicznym, red.
W³adys³aw Zuziak, Joanna Mysona
Byrska, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie, Kraków 2009, ss.
296.
Omawiana ksi¹¿ka jest drugim tomem serii Etyka i ¿ycie publiczne zainicjowanej i realizowanej w Katedrze
Etyki na Wydziale Filozoficznym Uni-
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wersytetu Papieskiego Jana Paw³a II
w Krakowie. Problem k³amstwa w ¿yciu
publicznym to temat istotny i bardzo
aktualny. Na gruncie polskim zagadnieniem tym wszechstronnie zajmowa³ siê
w wielu swoich publikacjach nie¿yj¹cy
ju¿ filozof lubelski, Wojciech Chudy.
W swej fundamentalnej pracy Filozofia
k³amstwa. K³amstwo jako fenomen z³a
w wiecie osób i spo³eczeñstw (Warszawa
2003) podkrela³, ¿e k³amstwo stanowi
wielkie i chyba najbardziej fundamentalne zagro¿enie dla ¿ycia duchowego
cz³owieka i dla kultury stanowi¹cej
jego ¿yciowy ethos. Hannah Arendt,
a w Polsce Tadeusz Cze¿owski stawiali swego czasu pytanie, czy wspó³czesnoæ sprzyja k³amstwu. Z ró¿nych
wszak perspektyw, tak teoretycznych,
jak i dowiadczenia ¿yciowego, udzielili na to pytanie odpowiedzi zdecydowanie pozytywnej. St¹d waga problemów podniesionych w omawianym
tomie.
Recenzowany tu tom sk³ada siê z 21
tekstów i jest podzielony na piêæ zasadniczych czêci tematycznych oraz zapis
dyskusji panelowej. Wprowadzeniem
w ca³oæ jest tekst redaktorki tomu, Joanny Mysony Byrskiej, wskazuj¹cy na
przedmiot i cel przedsiêwziêcia oraz
zawieraj¹cy krótkie omówienie tematyki poszczególnych artyku³ów.
Czêæ pierwsz¹ zatytu³owan¹ „O naturze k³amstwa” otwiera tekst Kazimierza Sosenko o nieco przewrotnym tytule Usprawiedliwienie k³amstwa. Autor
interesuj¹co pokazuje, ¿e wszelkie próby
usprawiedliwienia k³amstwa w obrêbie
etyki deontologicznej (rozumianej jako
etyka norm) powoduj¹ przejcie na poziom konsekwencjalizmu etycznego.
Wa¿ne jest te¿ rozgraniczenie pomiê-

187

dzy usprawiedliwieniem k³amstwa
w wypadkach dzia³ania dla uchronienia
jakiej wy¿szej wartoci, tzw. dzia³ania
w dobrej wierze czy k³amstwa obronnego (mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e autor bezdowodowo zak³ada, ¿e istniej¹
wartoci wy¿sze ni¿ prawda), a stwierdzeniem, ¿e k³amstwo bywa dobrem.
Autor artyku³u nie popada jednak
w pu³apki uproszczeñ i banalizacji. Robert Piechowicz w tekcie pt. K³amstwo, prawda i , konfrontuj¹c stanowisko wobec k³amstwa w. Tomasza
i w. Augustyna, szuka definicji w paradygmacie semantyki prototypów
i wypracowuje interesuj¹c¹ propozycjê
definicji k³amstwa. To interesuj¹cy
i oryginalny tekst. Ryszard Moñ w studium Czy Kant dopuci³by pewne dzisiejsze formy k³amstwa? próbuje konfrontowaæ sztywny formalizm etyczny
Kanta ze wspó³czesnymi formami
k³amstwa. Tytu³ w kontekcie etyki
Kantowskiej i jego stanowiska wobec
k³amstwa wyra¿onego choæby w tekcie O domniemanym prawie do k³amstwa z pobudek mi³oci ludzkiej (dlaczego autor nie wykorzystuje tego
tekstu?) jest swoist¹ prowokacj¹ intelektualn¹. Moñ przywo³uje stanowisko
Kanta z jego Antropologii w ujêciu
pragmatycznym, gdzie królewiecki myliciel wskazuje na aktorski wymiar
¿ycia bêd¹cy nienagannym oszukiwaniem samego siebie. Dzi te wymiary
aktorstwa w ró¿nych przestrzeniach
¿ycia spo³ecznego nadmiernie siê rozros³y, o czym Kant nie móg³ wiedzieæ.
Które z tych form by³yby dla niego do
zaakceptowania? Gdzie koñczy siê gra,
a zaczyna handel moralnoci¹? Odpowied na tytu³owe pytanie artyku³u nie
pada, a wiele kwestii siê rozmywa.
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Niemniej jednak oryginalne podejcie
do problemu sprawia, ¿e jego lektura
mo¿e byæ owocna. Ostatni artyku³ czêci pierwszej autorstwa Piotra Domerackiego (Deontologia k³amstwa: czego
mo¿emy nauczyæ siê od MacIntyre’a)
podejmuje problem fa³szomówstwa
i prawdomównoci w kontekcie filozofii moralnej MacIntyrea. Wydaje siê,
¿e u¿ycie s³owa ambiwalencja prawdomównoci czy ambiwalencja tkwi¹ca w prawdomównoci s¹ w artykule
Domerackiego za mocne i nieuzasadnione w przeprowadzonych analizach.
Czy rzeczywicie prawdomównoæ jako taka jest naznaczona moraln¹ ambiwalencj¹? Czy autor zdaje sobie do
koñca sprawê z takiego postawienia
sprawy?
Czêæ druga zatytu³owana „Potêga
k³amstwa” zawiera trzy teksty. Ewa
Podrez (Czy kompromis polityczny skazany jest na k³amstwo publiczne?) pyta
o aksjologiczne znaczenie kompromisów w warunkach demokracji oraz
o ród³a i konsekwencje k³amstwa
w ¿yciu publicznym. Widzi w k³amstwie wskanik rozpadu wszystkich
aksjologicznie istotnych wiêzi spo³ecznych i wspólnotowych. Anna Marek-Bieniasz w tekcie o doæ myl¹cym
tytule K³amstwo w nauce omawia wybrane nadu¿ycia interpretacyjne dokonywane przez naukowców (g³ównie
Richarda Dawkinsa). Tekst jest doæ interesuj¹cy, ale niestety generalnie nie
na temat!
„K³amstwo w biznesie i w mediach”
to trzecia czêæ recenzowanej ksi¹¿ki.
Janina Filek w interesuj¹cym tekcie
K³amstwo w sferze gospodarczej jako
jeden z czynników os³abiaj¹cych mechanizm wolnorynkowy omawia pro-

blem tzw. k³amstwa biznesowego i pokazuje jego negatywne skutki gospodarcze takie, jak: os³abienie mechanizmów konkurencji, instytucji umowy,
wzrost kosztów transakcyjnych i spo³ecznych oraz ograniczenie wolnoci.
Anna Markiewicz (Manipulacja i blefowanie czyli skutecznoæ k³amstwa
w biznesie) analizuje zjawisko blefowania jako elementu gry biznesowej oraz
zasady tzw. etyki pokerowej. Autorka
wskazuje na potrzebê, a poniek¹d i koniecznoæ aksjologii i etyki w ekonomii,
przestrzegaj¹c przed niebezpieczeñstwem tak moralizmu w gospodarce,
jak i ekonomizmu. Maria Klobušická
w artykule w jêzyku s³owackim (warto
by³o zadbaæ o t³umaczenie, polskojêzyczny tytu³ i zakoñczenie dziwnie
wygl¹daj¹ w kontekcie s³owackiej
ca³oci) przedstawia mo¿liwoci manipulacji w mass mediach. Autorka analizuje samo pojêcie manipulacji oraz
skupia siê na omówieniu wielu metod
manipulacji we wspó³czesnych mediach. Karolina Woldan-Koniewska
w tekcie Etyka na rynku newsa dokonuje adekwatnego, jak siê wydaje, opisu
schematów manipulacji dziennikarskiej. Wskazuje te¿ na brak przygotowania etycznego dziennikarzy. Omawian¹ czêæ zamyka interesuj¹cy tekst
Mariusza Makowskiego (Jeden obraz
za kilka s³ów; poród nich kilka
k³amstw ), który omawia mo¿liwoci
manipulowania i k³amania w dziennikarstwie za pomoc¹ obrazu, zdjêæ. Obraz k³amie inaczej ni¿ s³owo. Autor stara siê wskazaæ na tê osobliwoæ i j¹
opisaæ.
Czêæ czwarta tomu  „K³amstwo
w polityce” – zawiera cztery teksty.
S³awomir Drelich (Usprawiedliwienie
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k³amstwa w realizmie politycznym) dokonuje krytycznej analizy pogl¹du na
k³amstwo realizmu politycznego i wskazuje na niebezpieczeñstwa takiego podejcia do problemu relacji etyka-polityka. Antonina Sebesta (Czy k³amstwo
jest nieod³¹czne od kampanii wyborczej?) rozpatruje problem k³amstwa
w polityce od strony prowadzenia kampanii wyborczej. Tomasz Homa SI
(Zagadnienie k³amstwa w sferze politycznej ¿ycia publicznego. Miêdzy staro¿ytnoci¹ a wspó³czesnoci¹  szkice
filozoficzne) podejmuje problem k³amstwa w polityce, próbuj¹c ukazaæ jego
wielowiekowy kontekst. Zadanie wyranie postulowane przez tytu³ jest niewykonalne w krótkim artykule, ale
autorowi uda³o siê  nie bez uproszczeñ i karko³omnych skrótów (redniowiecze wypad³o z analiz)  nakreliæ
wspólne mianowniki dla staro¿ytnego
i nowo¿ytnego mylenia o tym problemie. Krzysztof Byrski (K³amstwo immanentn¹ cech¹ polityki Omnis homo
mendax) dokonuje krytycznej analizy
stanowiska Machiavellego  myliciela, którego wp³ywu na nowo¿ytne rozumienie i praktykowanie polityki nie da
siê przeceniæ. Czy maksyma humanum
est mentiri w polityce staje siê prawd¹
bezwzglêdn¹? Autor artyku³u widzi
w k³amstwie niejako immanentn¹ cechê polityki, uwa¿a bowiem, ¿e ¿aden
z wielkich w³adców w historii nie by³
zawsze prawdomówny, a k³amstwo
jawi siê jako warunek skutecznoci.
Byrski dowodzi jednak, ¿e wspó³czeni
politycy nie bior¹ pod uwagê celu polityki wed³ug Machiavellego  prowadzenia spo³eczeñstw do chwa³y i wspólnego dobra. Miêdzy idealnym ksiêciem
a wspó³czesnym systemem partyjnym

189

zachodz¹ rozliczne ró¿nice  natomiast
oba systemy w³adzy upodabnia k³amstwo. Szkoda, ¿e autor nie wykorzysta³
prac wspomnianego na wstêpie Wojciecha Chudego  ustrzeg³yby go one
przed niejednym uproszczeniem problematyki.
Czêæ pi¹t¹ pt. „K³amstwo w ¿yciu
publicznym” otwiera tekst Krzysztofa
Przybyszewskiego powiêcony omówieniu procesu kszta³towania siê opinii
publicznej na temat funkcjonowania
k³amstwa u¿ytecznego w ¿yciu publicznym. Tekst sprawnie napisany, natomiast tezy zosta³y s³abo zarysowane,
a ujêcie tematu jawi siê jako niezbyt
oryginalne. Piotr Bartula (Dyskretny
urok tolerancji) w bardzo uproszczony
sposób referuje problem tolerancji,
w zasadzie widz¹c w ideach Lockea
jej jedynie s³uszn¹ wyk³adniê. Ironia
w³aciwa publicystyce ma³o skutecznie
zas³ania brak solidnej analizy oraz uzasadnieñ dla karko³omnych czasem tez
(np. tej, ¿e tolerancja odnosi siê wy³¹cznie do „grzesznika maj¹cego poczucie winy”). Marta Trêbaczewska
w tekcie zatytu³owanym Tradycja,
której nie by³o analizuje problem tzw.
wymylania tradycji tudzie¿ jej modyfikowania ze wzglêdu na jakie dorane potrzeby. Czy jednak rzecz dotyka
problemu k³amstwa? Autorka, niestety,
nie stara siê tego pokazaæ. Jakub Synowiec (Zak³amanie sfery publicznej
w ujêciu Petera Singera) analizuje postulaty etyki Singera, dotycz¹ce pomocy
biednym oraz rezygnacji z antropocentryzmu jako zasadne warunki odk³amywania przestrzeni publicznej. Tekst Justyny Piskorskiej Prawda i k³amstwo
w polityce w ujêciu Hannah Arendt
analizuje w tytu³owej kwestii stanowi-
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sko jednej z najwybitniejszych reprezentantek wspó³czesnej filozofii polityki,
uczennicy Heideggera, autorki ksi¹¿ki,
która do dzi prowokuje do dyskusji,
zatytu³owanej Eichmann w Jerozolimie. Ochrona sfery publicznej przed
k³amstwem jawi siê w myli Arendt
jako swoisty imperatyw moralny, conditio sine qua non istnienia dzia³añ politycznych. Zapis dyskusji panelowej
zatytu³owanej Obecnoæ k³amstwa w ¿yciu publicznym jest interesuj¹cym zamkniêciem omawianego tomu.
Koncepcja ksi¹¿ki oraz zamieszczone w nim teksty prezentuj¹ siê jako
interesuj¹cy wielog³os w sprawie
k³amstwa w ¿yciu publicznym. Zabrak³o mi jednak tekstu wprowadzaj¹cego, który podj¹³by próbê nakrelenia
jakiej ejdetyki prawdy. W trakcie
lektury mia³em te¿ wra¿enie, ¿e porz¹dek normatywny doæ czêsto miesza
siê z opisowym, bez zaznaczenia
owych przejæ. Napiêcie wynikaj¹ce ze
stanowiska z jednej strony realizmu
etycznego, a z drugiej swoistego regulatywizmu, to pochodna tego problemu.
Jednak w tak rozbudowanej pozycji
z ponad dwudziestoma autorami trudno
tego unikn¹æ. Redaktorzy skonstruowali bardzo interesuj¹c¹ ksi¹¿kê. Jej naturalnym adresatem s¹ filozofowie i etycy, ale te¿ psycholodzy, pedagodzy,
socjolodzy oraz wszyscy zainteresowani tytu³owym problemem  wszak jest
on egzystencjalnie wa¿ny dla wszystkich.
KRZYSZTOF STACHEWICZ

Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, red. Piotr Duchliñski, Grzegorz Ho³ub, Wy¿sza Szko³a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum
i Wydawnictwo WAM, Kraków
2010, ss. 506.
Natura cz³owieka jest od wieków
przedmiotem namys³u filozofów oraz
od ponad 100 lat przedmiotem intensywnych badañ w ramach nauk empirycznych. Wypracowane stanowiska
krañcowo ró¿nie i czêsto sprzecznie ujmuj¹ fundamentalne problemy zwi¹zane z natur¹ ludzk¹. Od twierdzenia
o istnieniu twardej natury w cz³owieku, w pe³ni poznawalnej na drodze spekulacji metafizycznych lub badañ empirycznych, po negacjê istnienia natury
(np. u Sartrea w jego s³ynnym hale
pierwotnoci egzystencji wzglêdem
esencji) lub g³oszenie agnostycyzmu
w tej materii. Problem ten, mimo wielokrotnych prób uniewa¿nienia go, nieustannie w dziejach myli ludzkiej
powraca i sama ta nawrotowoæ
wskazuje na jego wagê teoretyczn¹
i praktyczn¹. Wszak odpowied na pytanie o istnienie i esencjê natury cz³owieka ma ogromn¹ donios³oæ dla etyki,
przede wszystkim w jej kszta³tach praktycznych. Potrzeba etyki generowana
wspó³czenie choæby przez rozwój biotechnologii o¿ywia pytania o naturê
cz³owieka, czyni¹c je istotnymi dla wielu rozstrzygniêæ normatywnych.
Recenzowany tom rozpraw i studiów zatytu³owany Oblicza natury
ludzkiej wpisuje siê w wy¿ej zarysowan¹ przestrzeñ problemow¹, próbuj¹c
zarysowaæ fundamentalne szlaki wspó³czesnej refleksji filozoficznej, i to nie

