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Streszczenie

W niniejszym artykule autor w sposób innowacyjny próbuje zająć się kwestią 
ponowoczesnej dekonstrukcji znaczeń i sensu religii, a w szczególności chrześci-
jaństwa. W czasie, gdy niemal na porządku dziennym podkreśla się „groźne” 
skutki, jakie niesie ze sobą ponowoczesność dla chrześcijaństwa, mało kto chce 
zauważyć drugą stronę medalu. Autor pragnie rozważyć możliwości dekonstruk-
tywistycznego ujęcia wpływu chrześcijaństwa na ponowoczesność. Punktem 
wyjścia w owej analizie będzie próba rekonstrukcji samego pojęcia dekonstruk-
cji w odniesieniu do ważnego dla analizy socjologicznej pojęcia „porządku spo-
łecznego”. Autor będzie usiłował wskazać, że już same teoretyczne propozycje 
„kultury bez centrum” i „zdekonstruowanego chrześcijaństwa” ignorują komuni-
katywną strukturę społeczeństwa. Ponowoczesność to nie tylko kolejny etap pro-
cesu „destrukcji metafizyki” doprowadzającego do relatywizacji wszystkich obo-
wiązujących znaczeń i sensów we współczesnym społeczeństwie. Nietzscheański 
i Heideggerowski dyskurs ponowoczesny zapomina o ważnych dla życia społecz-
nego fenomenach, jak doświadczenie „auto-transcendencji” oraz istotnego dla 
współczesnej filozofii nurtu „przetłumaczenia“ treści metafizycznych i sakral-
nych na język świecki. Oba te zjawiska jednak świadczą o tym, że cywilizacja za-
chodnia pozostaje w sposób kognitywny związana z chrześcijaństwem. Typowe 
ponowoczesne doświadczenie kontyngencji zostaje w ten sposób zredukowane 
poprzez ponowne odkrycie treści chrześcijańskich i postmetafizycznych, co z ko-
lei doprowadza do paradoksalnej dekonstrukcji samego procesu dekonstrukcji – 
czyli, samej ponowoczesności. Ową odwróconą dekonstrukcję potwierdzają bada-
nia empiryczne z zakresu socjologii i psychologii społecznej przeprowadzone 
między innymi w Niemczech i Austrii. Pozostaje, według autora, faktem społecz-
nym, że ludzie w swoim życiu nie przestają szukać „głębszych” prawd, których 
zdekonstruowana rzeczywistość ponowoczesna nie może im zaoferować. Tutaj 
właśnie – w zdekonstruowanej rzeczywistości społecznej – otwierają się dla 
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chrześcijaństwa i jego emfatycznie rozumianej prawdy nowe możliwości aktyw-
ności społecznej.

Słowa k luczowe

Centrum struktury, dekonstrukcja, doświadczenie auto-transcendencji, my-
ślenie postmetafizyczne, ponowoczesność, postświecka kondycja społeczna.

*
Wstęp

Obok kwestii „działania” i „zmiany społecznej”, według Hansa Jo-
asa i Wolfganga Knöbl (2004: 37), jedno z podstawowych pytań socjo-
logicznych odnosi się do kwestii „porządku” społecznego. Jednocze-
śnie jednak żyjemy w czasach, w których samo pojęcie „porządku” 
wraz z pojęciem „struktury” utraciło na wiarygodności, choć bynaj-
mniej nie na znaczeniu. Socjologicznie ten zwrot ku skrajnemu scepty-
cyzmowi (nie pierwszy zresztą w historii myśli filozoficznej) jest istot-
ny: sama „wyobraźnia socjologiczna” (Mills 2007) skłania bowiem do 
przyjęcia tezy, że myślenie ponowoczesne i „dekonstrukcja” nie pozo-
stały jedynie postawą teoretyczną i badawczą, lecz stały się konstytu-
tywną częścią i autentycznym odzwierciedleniem naszej kondycji spo-
łecznej. Współcześnie kwestią pierwszoplanową nie wydaje się już być 
pytanie w jakim porządku społecznym żyjemy, tylko czy w ogóle można 
mówić o jakimś porządku społecznym. 

Postmodernizm nie jest antymodernizmem – to niemal pewne. Je-
śli zrozumienie nowoczesności prowadzi poprzez negację metafizycz-
no-religijnych wątków tradycji, to ponowoczesność usiłuje ową nega-
cję poprowadzić do końca: ostatecznie chodzi o uwolnienie nowocze-
sności z resztek myślenia metafizycznego, czyli przed-nowoczesnego. W 
wymiarze socjologicznym można mówić o dekonstrukcji jako próbie 
uwolnienia nowoczesnego porządku społecznego od wszelkich „prze-
żytków kulturowych”, w tym również od kościelno-klerykalnych form 
religijności (por. Rorty 2009: 41). 

„Dekonstrukcja chrześcijaństwa” – pod tym tytułem można streścić 
owe próby dowodzenia, że esencją przekazu ewangelicznego jest se-
kularyzacja, czyli uwolnienie chrześcijaństwa od sztywnych ram me-
tafizyki. Według niektórych postmodernistów, sam przekaz ewange-
liczny może na skutek tego uwolnienia stać się ponownie dostępny dla 
racjonalnie myślącej i działającej (po)nowoczesności. 

Jak będę próbował dowieść, błędem owej dekonstrukcji jest to, że 
pomija ona w tym wypadku podstawowy element wszelkiego porząd-
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ku społecznego, jakim jest komunikatywna struktura społeczeństwa. 
Artykuł zatem przyjmuje perspektywę odwróconą: Niezależnie od filo-
zoficzno-naukowo-teologicznych rozterek odnośnie (nie)istnienia Boga, dys-
kurs socjologiczny wskazuje, że sama intersubiektywność ludzka dekonstruuje 
całkowitą niezależność porządku społecznego od treści metafizycznych i reli-
gijnych. „Znaki czasów” nie wyczerpują się w antymetafizycznej posta-
wie badawczej pewnych myślicieli, tylko w postmetafizycznej kondycji 
społecznej. Nie dochodzi zatem współcześnie jedynie do „dekonstruk-
cji chrześcijaństwa”, ale również do „chrześcijańskiej dekonstrukcji”, 
czyli rekonstrukcji doniosłości pytań metafizyczno-religijnych.

Przejście od „dekonstrukcji chrześcijaństwa” do „chrześcijańskiej 
dekonstrukcji” będę analizował w trzech krokach. Po pierwsze będę 
próbował wskazać na socjologiczne implikacje myśli dekonstruktywi-
stycznej. W drugim kroku zostaną ujawnione aporie samej koncepcji 
antymetafizycznego chrystianizmu i porządku społecznego. Rozwią-
zanie owych aporii będę proponował w trzecim kroku jako przejście 
od anty- do postmetafizycznego myślenia. Treści metafizyczne nie zo-
stają pominięte, tylko „przetłumaczone” na język świecki i racjonalny 
(w sensie nowoczesnym). 

Socjologiczne implikacje dekonstrukcji, albo: społeczeństwo  
bez centrum?

Nazwa postawy badawczej zwanej „dekonstrukcją” łączy w sobie 
dwa znane, lecz pozornie sprzeczne pojęcia: „destrukcji” i „konstruk-
cji”. Sprzeczność ta przestaje być istotna, kiedy rozważymy dekon-
strukcję pod kątem „rzeczywistości społecznej”: po „destrukcji” treści 
metafizycznych (Heidegger 2008: 25-33) nie mogą one już służyć legi-
tymizacji nowoczesnego porządku społecznego. Tym samym wszelki 
tymczasowy ład będzie traktowany jako kontyngentny, bo konstru-
owany poprzez tymczasowe wzory socjalizacji i uspołeczniania. Na 
odwrót: gdyby uprzednio nie „odkryto”, że normatywny porządek 
społeczny nie jest wynikiem lub efektem przewyższającej ludzkość 
„prawdy”, to dekonstrukcja nie miałaby żadnego zastosowania. Po-
czątkiem i warunkiem całej operacji dekonstruktywistycznej jest za-
przeczenie „prawdy” przewyższającej rzeczywistość – zaprzeczenie 
Logosu. 

Już tutaj widać, że pierwotnym przeciwnikiem dekonstrukcji nie 
jest sam rozum nowoczesny, jak sugeruje Jürgen Habermas (2007: 
378), ale raczej nowoczesna „nostalgia” za treściami metafizycznymi 



108

K U L T U R A                         P O L I T Y K A

MARKUS LIPOWICZ 

K U L T U R A                         P O L I T Y K A

i myśleniem w kategoriach Logosu, prawdy uniwersalnej i jedności 
(Lyotard 1998: 24). Nieprzypadkowo to właśnie religia chrześcijańska 
interpretowała i pojmowała rzeczywistość poprzez Logos, poprzez 
strukturę niekonstruowaną przez człowieka, lecz daną od Boga-
Stwórcy (Ratzinger 2006: 153). I nieprzypadkowo najbardziej podsta-
wową definicją dekonstrukcji pozostanie jej bunt przeciwko takiemu 
wyobrażeniu, że istnieje taka myśl lub wiedza, która by w sposób peł-
ny oddała i wyraziła cały świat (Daniel 2009: 19). Dekonstrukcja to 
bunt przeciwko wszelkim rodzajom logocentryzmu i myślenia metafi-
zycznego. Habermas (1992: 36) stwierdza, że jednym z głównych 
cech metafizyki było myślenie w kategoriach „jedności” – należy do-
dać, że owa „jedność” wynikała z przekonania, że istnieje tylko jedna 
jedyna „prawda”, według której przyroda jest, a społeczeństwo powin-
no być ukształtowane i rządzone. Owa „prawda” stanowi „centrum” 
życia ludzkiego, ale również „centrum” struktury i porządku społecz-
nego. Jak pisze Jacques Derrida (2004: 483) „nie można w istocie po-
myśleć struktury niezorganizowanej”, czyli struktury pozbawionej 
choćby jednego elementu, który wymykałby się cesze strukturalności 
i panował nad samą strukturą – czyli centrum. Odnośnie struktury 
scentralizowanej, jednostce nie pozostaje nic innego jak się względem 
tego centrum kierować – niczym gwiazdą na niebie prowadzącą do 
Betlejem. 

Nie należy w tym miejscu utożsamiać dekonstrukcji z relatywi-
zmem. „Odczarowanie świata” nie oznacza przecież rezygnacji z praw-
dy, tylko z „iluzji” (Freud 2007: 107-160) – przede wszystkim Frie-
drich Nietzsche, Sigmund Freud i Martin Heidegger (ale oczywiście 
nie tylko) odkryli nieprawdziwość treści metafizycznych, demaskując je 
tym samym jako efekty potrzeb i pragnień ludzkich. Normatywny po-
tencjał „prawd” metafizycznych (tutaj można by równie dobrze mó-
wić o prawdach meta-strukturalnych) został uznany albo za wynik 
społecznych mechanizmów (Nietzsche), albo nieuświadomionych 
pragnień (Freud) lub też próbę ucieczki przed śmiercią (Heidegger). 
Krótko: aby „życie w prawdzie” pozostało „prawdziwe”, musiało się 
ono od pewnego okresu nowoczesności wyrzec „prawd” metafizycz-
nych, które odtąd będą uważane za „iluzje”.

Ale czym zatem będzie zdekonstruowana rzeczywistość, tzn. po-
zbawiona wszelkich iluzji? Na skutek osłabienia obecności centrum, 
również życie społeczne w coraz mniejszym stopniu podlega z góry 
wyznaczonym zasadom i wzorom zachowania. W momencie, kiedy 
centrum nie jest odczuwane jako wciąż „obecne”, poszczególne zna-
ki, elementy i jednostki nie podlegają w swoich konfiguracjach niemal 
żadnym ograniczeniom: Każdy znak może zostać odwrócony – albo nie-
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obecność transcendentalnego przedstawienia, albo centrum „rozcią-
ga w nieskończoność pole i grę znaczenia” (Derrida 2004: 486). Kie-
dy nie ma stałego i stabilnego punktu odniesienia, nie możemy już 
w ogóle mówić o odwróceniu jako takim, albowiem to pojęcie impli-
kowałoby elementarną stabilność. Dlatego Derrida używa pojęcia 
„różni” (2002: 29-56): wszystko, co jest, jest nieobecne w swojej stało-
ści, tylko w swojej temporalizacji, w swoim opóźnieniu, przesunięciu, 
w swoim śladzie, czyli w swoim ciągłym przejściu od jednej różnicy 
do następnej. Słowem: żyjemy (rzekomo) w otoczeniu wciąż różnicu-
jących się różnic. 

Czy jesteśmy zdolni do tego, aby żyć poza jakimkolwiek centrum? 
Czy jesteśmy w stanie nie tylko myśleć, ale również żyć w sposób cał-
kowicie ateleologiczny?

Jak wskazuje Jean-Luc Nancy (2008: 33), wraz ze „śmiercią Boga” 
nasze myślenie i nasza wyobraźnia zamykają się w absolutnej negacji: 
obecność przemienia się w nieobecność, sens w bezsens, pełnia w pust-
kę itd. Co to oznacza, z socjologicznego punktu widzenia, dla (nie)po-
rządku społecznego? Nie żyjemy bynajmniej w czasach relatywizmu, 
nieporządku albo ateizmu – tylko w czasach „absenteizmu” (Nancy 
2008: 33). Po stronie faktyczności pewne normy, wartości, obyczaje 
itd. zderzają się z ogólną niepewnością po stronie ich zobowiązania. 
Owa niepewność wynika z „delirium”, powodowanego ogólnym bra-
kiem poczucia sensu i prawdy. W języku Nietzschego (2000: 20), mo-
żemy powiedzieć, że utraciliśmy swoje „dlaczego”, a nasze „jak” wy-
daje się nam być niewystarczające do życia. Pragniemy czegoś więcej 
– prawdy. „Cóż to jest prawda?” (J 18, 38) – tak brzmiało pytanie Pon-
cjusza Piłata, postawione Jezusowi, na które nie uzyskał odpowiedzi. 

W dobie późnej nowoczesności „prawdy” religijne wydają się być 
znów odkrywane. Ale na jakiej zasadzie? Usiłuje się owe „prawdy” 
(ową „Prawdę”) widzieć jako nie tylko kompatybilne, ale jako w spo-
sób konieczny powiązane z nowoczesnym procesem sekularyzacji 
i oświecenia. Na tym tle możemy zaobserwować zarówno aporię my-
ślenia antymetafizycznego, jak i ich postmetafizyczne rozwiązanie, co 
będzie tematem następnych dwóch rozdziałów. 

Sekularyzacja jako „prawda” chrześcijaństwa, albo: antymetafizyczny 
chrystianizm? 

Richard Rorty i Gianni Vattimo (2009: 67-99) usiłują przekonać, że 
„prawda” chrześcijaństwa jest prawdą pozbawioną pierwiastka meta-
fizyki. Według Vattimo (2007: 86), „prawda” chrześcijańska realizuje 
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się w procesie sekularyzacji i wyczerpuje się w przykazaniu miłości. 
Trzeba zatem zadbać o to, aby „śmierć Boga”, czyli koniec metafizyki, 
nie oznaczała również „śmierci” chrześcijańskiego ideału miłosierdzia. 
Rorty nawet za Derridą i Vattimo przekonuje, że dopiero za sprawą 
upadku „metafizycznych metanarracji” filozofia mogła ponownie od-
kryć wartość religii i docenić ją poza kategoriami nowożytnego oświe-
cenia (Rorty, Vattimo 2009: 45). Podejście pragmatyczno-hermeneu-
tyczne paradoksalnie otwierałoby chrześcijaństwu nowe możliwości 
poprzez uwolnienie tej religii od jej metafizycznego bagażu, który ciągle 
na nowo zmuszał ją do konkurencji z osiągnięciami nauki – konku-
rencji, której religia oczywiście nie mogła wygrać (Rorty 2009: 43, 49). 

Dla poparcia swojej tezy Vattimo (2007: 34, 15) rozwija chrześci-
jańską ideę Boga, który w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem i tym 
samym oddał wszystko w ludzkie ręce: wierni nie są już sługami, tylko 
przyjaciółmi Boga (2007: 15). Tym samym kościelne chrześcijaństwo 
przez swoją wierność tradycji byłoby sprzeczne z prawdziwą ideą prze-
kazu ewangelicznego. Pojęcie miłosierdzia oznaczałoby, według Vat-
timo, że ludzie będą skłonni do tworzenia konsensusu (2009: 70), 
a według Rorty’ego, że będą chętni zrozumieć praktyki (‘Know-how’) 
innych ludzi (2009: 72).

Można na podstawie tego, co wyżej powiedziane, wyrazić takie oto 
przypuszczenie: dla współczesnego człowieka – wierzącego, lecz zmę-
czonego tysiącletnimi bataliami o „prawdę” – taka opcja wydawać się 
może niezwykle atrakcyjna. Pochwała wielości, różnicy i tego „Inne-
go” odpowiada ogólnemu nastrojowi społecznemu i może współcze-
śnie liczyć na dużą akceptację społeczną. Ale, jak stwierdza Haber-
mas, sam nastrój nie rekompensuje jeszcze argumentów (1992: 172) 
– przy bliższym spojrzeniu okazuje się, że mamy tutaj do czynienia 
z ogromnym deficytem natury czysto merytorycznej.

Pierwszy błąd to mniemanie, że coś takiego jak „kultura bez cen-
trum” może w ogóle zaistnieć. Sam Rorty przyznaje, że nie wie, kiedy 
i w jaki sposób taka globalna cywilizacja, rządząca się jedynie „pra-
wem miłości”, taka „lepsza przyszłość” (2009: 50, 87) mogłaby nastą-
pić. Mamy zatem przykład tego, co Habermas nazywa „negatywną 
metafizyką” (1992: 154): aby myślenie w kategoriach różnicy mogło 
być uprawiane, Rorty wyrzuca wszystkie istotne wartości, jak szczę-
ście, demokrację, wolność itd. poza kontekst niekończących się gier ję-
zykowych i strukturalnych. Tym samym jednak, owe wartości stano-
wią mimowolnie nowe ośrodki pozbawione cech strukturalności 
– stanowią centra, wokół których stwarza się nowy ideał, nowy porzą-
dek społeczny. Jednocześnie granica między metafizycznym i antyme-
tafizycznym myśleniem staje się płynna (Habermas 1992: 154). Krótko: 
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sam pomysł „kultury bez centrum” Rorty’ego (2002: 5-12, 72-103) jest 
metafizyczny.

Drugi błąd wynika z redukcji chrześcijaństwa do przekazu miło-
sierdzia. Karl Jaspers (2007: 200) ostro przestrzegał przed sprowa-
dzaniem postaci Jezusa do św. Franciszka. Jezus w wielu miejscach 
nie złagodził, ale wręcz zaostrzył przekaz moralny Tory. 

Trzeci błąd bierze się z kolei z tego, że już samo powoływanie się 
na Biblię jest sprzeczne z jakąkolwiek formą antyklerykalizmu albo 
dystansu do Kościoła − niezależnie od osobistego światopoglądu, ra-
cję trzeba przyznać Georgowi Weiglowi (2004: 55), że Nowy Testa-
ment jest „księgą kościelną”. Nie spadła ona bowiem z nieba, tylko 
była efektem pewnego historycznego kontekstu, na który paradoksal-
nie Rorty i Vattimo nie zwracają należytej uwagi. „Odczepienie” treści 
biblijnych od historii chrześcijaństwa i jego istotnego wymiaru ko-
ścielnego wydaje się być tym samym zaprzeczeniem ważnego dla de-
konstruktywistycznej postawy badawczej metodologicznego wymogu 
„historyzmu”. Rorty i Vattimo interpretują treści religijne nie tylko 
poza „prawdą”, ale także poza kontekstem historycznym.

Co z tego wszystkiego wynika?
Z socjologicznego punktu widzenia zakrycie własnych metafizycz-

nych wątków myślowych, wybiórcze traktowanie tekstu biblijnego 
i ignorancja kontekstu historycznego świadczą , że religia została ana-
lizowana poza swoją (społeczną) faktycznością. Tym samym, na od-
wrót, doniosły fakt społeczny (tutaj: religia chrześcijańska) został ana-
lizowany poza swoją nieredukowalną strukturą komunikatywną, a sama 
religia została ujęta poza samym „doświadczeniem religijnym”. Istot-
ne tutaj jest, że oba te aspekty życia społecznego są ze sobą ściśle 
związane. 

W skrócie: pojmuję komunikatywną strukturę społeczną jako sa-
morzutny efekt permanentnej nie-samotności człowieka. W codziennym 
życiu spotykamy się z innymi jednostkami, których sposoby wyrazu 
świadczą o pragnieniu zrozumienia i roszczeniu do jakiejś, choćby 
bardzo ograniczonej w swoim zasięgu, prawdy. W przypadku prze-
ciwnym porozumienie jako takie byłoby bezpodstawne i nawet poten-
cjalnie niemożliwe. Wynika z tego, że nasza rzeczywistość społeczna 
nie może być nigdy totalnie nie-totalna. Fikcyjne i aprioryczne założe-
nie, że późna nowoczesność może zostać pozbawiona jakiegokolwiek 
centrum, staje się metafizyczne, kiedy zauważymy, że samo działanie 
komunikacyjne wytwarza (choćby tymczasowe) kryteria prawdy i fał-
szu (czyli centra), wokół których konstytuujmy nasze stosunki społecz-
ne. Na podstawie tzw. doświadczenia „auto-transcendencji” (Joas 
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2004: 17) jako konstytutywnego elementu życia społecznego będę 
miał możliwość owej prawidłowości dowieść.

Joas pokazuje, że wymiar religijności łączy się ze społecznym wy-
miarem komunikacji i porozumienia, albowiem stwierdza on, że ją-
drem każdego doświadczenia religijnego jest jego siła „auto-transcen-
dencji”: chodzi o zbiór tego rodzaju doświadczeń, w których osoba ma 
przynajmniej subiektywne wrażenie, że przekracza samą siebie w sen-
sie bycia „wyrwanym” poza granice swego „Ja”. Mowa tu o nie mniej 
lub bardziej udanej próbie wyjścia poza własne horyzonty intelektual-
ne czy emocjonalne, tylko o postawie względnie pasywnej, w której 
chodzi o „bycie schwytanym” przez „coś”, co leży poza mną – „coś” 
całkowicie heterogenicznego. W takich doświadczeniach dochodzi do 
rozluźnienia albo nawet uwolnienia się z fiksacji na samego siebie. 
Tego stanu ducha nie spotykamy jedynie wśród mistyków religijnych 
– Joasowi dużo bardziej chodzi o uchwycenie jak najpełniejsze i bli-
skie analizy psychologicznej takich powszechnych i codziennych do-
świadczeń jak np. doświadczenie głębokiej przyjaźni, seksualności, 
bezinteresowności, samozaparcia, miłości bliźniego itd. Odnosząc 
owo doświadczenie „auto-transcendencji” do zwykłych doświadczeń 
życiowych, widzimy, że społeczeństwo i jego komunikatywna struktura 
w dużej mierze na nim bazują. W tym sensie sama komunikacja mię-
dzyludzka, wychodząca poza ramy utylitaryzmu, spirytualizuje swoje 
podmioty interakcji. 

Próba redukcji religii chrześcijańskiej do jej przykazania miłości 
zapomina, że to właśnie owo przykazanie miłości wzywa, szczególnie 
w życiu codziennym, do ciągłej próby transcendencji wszystkich ogra-
niczeń i granic międzyludzkich – wzywa do interakcji w modusie „auto-
-transcendencji”. Samo utożsamienie Boga ze specyficzną relacją mię-
dzyludzką („Bóg jest miłością”, 1J 4, 16) może tym bardziej współcześnie 
świadczyć, że ostatecznie sama struktura komunikatywna wytwarza 
jakieś centrum transcendentalne. Czy jednak owo, w sposób samo-
rzutny, powstałe centrum będzie tym samym traktowane jako Logos 
– to już faktycznie raczej kwestia teologiczna, wykraczająca poza 
kompetencje socjologiczne autora.

Skoro, jak widać, sama komunikatywna struktura społeczeństwa 
wytwarza meta-fizyczne centra, wokół których toczy się życie społecz-
ne, antymetafizyczna maniera (odpowiadająca co najwyżej współczesne-
mu „nastrojowi” społecznemu) powinna być przetransformowana 
w „myślenie postmetafizyczne” (Habermas 1992). Choć Habermas nie 
odwołuje się do samego doświadczenia „auto-transcendencji”, anali-
zowanego przez Joasa, to wydaje mi się, że tylko myślenie postmeta-
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fizyczne jest kompatybilne z owym konstytutywnym elementem na-
szego życia społecznego i samym przekazem chrześcijaństwa.

 
„Dekonstrukcja chrześcijaństwa” albo przejście od anty- do postme-
tafizycznego myślenia 

O ile antymodernistyczna postawa filozoficzna pragnie wskrzesić 
przednowoczesne treści i przeżytki kulturowe, tak antymetafizyczna po-
stawa po prostu wzgardza już kilkutysiącletnim dorobkiem filozoficz-
nym metafizyki. „Postmetafizyczne myślenie” nie kieruje się ani jedną, 
ani drugą postawą: doceniając wagę metafizycznych i religijnych py-
tań „dlaczego”, usiłuje ono zrekonstruować doniosłość owych pytań, 
aby w dalszej kolejności móc je „przetłumaczyć” na język pozbawio-
ny elementów metafizyki.

W czasie, gdy Rorty twierdził, że „commonsense” może zostać cał-
kiem uwolniony od treści religijnych, Habermas stwierdza na odwrót, 
że za weberowskim „odczarowaniem świata” nie kryje się jedynie 
odejście świadomości ludzkiej od mitologii czy też „wielkich narra-
cji”. Przeciwnie, tutaj właśnie chodzi o codzienny i normatywnie 
ugruntowany „commonsense”, czyli podejście do człowieka jako do 
„osoby”, który wydaje się być zagrożony przez imperializm zobiekty-
wizowanej i uprzedmiotowionej wizji człowieka. W „opisie osób” – jak 
stwierdza Habermas – „wchodzą milcząco momenty przednaukowe-
go samorozumienia podmiotów zdolnych do mówienia i działania” 
(2001: 18). Inaczej: w naszej codziennej komunikacji z innymi używa-
my pojęć świadczących o przednaukowym, personalistycznym i anty-
naturalistycznym podejściu do człowieka i świata. Tym samym mimo-
wolnie poruszamy się w obrębie pewnego samorozumienia, którego 
judeochrześcijańskie korzenie są historycznie niezaprzeczalne. Inny-
mi słowy: choć Habermas podkreśla, że solidarność społeczna nie 
może i nie powinna być w dobie nowoczesności religijnie legitymizo-
wana, to jednak samo nasze rozumienie solidarności ma kognitywne 
korzenie religijne. Dlatego proponuje on, aby próbowano je „przetłu-
maczyć” zamiast ignorować. 

W możliwości przejścia od metafizycznego do postmetafizycznego 
myślenia Habermas widzi analogię do możliwości i konieczności 
„przetłumaczenia” treści sakralnych na treści świeckie. Ową kondycję 
Habermas określa mianem „postświeckiej” (2001: 13). Podobnie jak 
treści metafizyczne nie mają zostać w antymodernistycznej manierze 
całkowicie pominięte tylko „przetłumaczone”, tak właśnie treści reli-
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gijne nie mają zostać po prostu przezwyciężone w procesie sekulary-
zacji tylko „przetransformowane”. 

Za przykład udanego „przetłumaczenia” treści religijnych na treści 
świeckie, według Habermasa, może służyć pojęcie „godności człowieka” 
– zastąpiło ono w sposób godny biblijny obraz człowieka stworzonego 
na podobieństwo Boga (2001: 30). Za przykład „nieprzetłumaczenia” 
(a może nawet nieprzetłumaczalności) mogą, przynajmniej jak dotychczas, 
służyć kościelne nakazy i zakazy odnośnie życia rodzinnego, czego 
dowiedziono na podstawie badań empirycznych (Polak 2006: 46).

Stephan Grünewald (2006) w swojej szerokiej analizie psycholo-
gicznej Niemiec pokazuje, że dawniej bardzo modny wśród młodzie-
ży trend bycia „cool” zaczyna być po prostu out; współcześnie waż-
niejsze znowu staje się zaangażowanie i szukanie głębszych „prawd” 
niż sama rzeczywistość jest w stanie z siebie dać. Pytania o sens, py-
tania „dlaczego” zaczynają być znowu ważniejsze, co oczywiście nie 
oznacza, że religia w swoim wymiarze instytucjonalnym koniecznie 
musi na tym zyskać. Za Ronaldem Inglehartem i Pippą Norris (2006) 
możemy wręcz potwierdzić, że sekularyzacja pod względem odejścia 
od kościelnego wymiaru religijności dalej postępuje i nic nie wskazu-
je jak na razie na to, aby ów proces miał się odwrócić.

Jesteśmy na tę chwilę jedynie w mocy stwierdzić dwie rzeczy: po 
pierwsze – w dobie późnej nowoczesności obudziło się ponowne zain-
teresowanie i działanie społeczne, wychodzące poza ciasny paradyg-
mat pragmatyczny w kierunku paradygmatu porozumienia. Po drugie 
– równocześnie owe zainteresowanie pytaniami „dlaczego” zbiega się 
z zainteresowaniem treściami religijnymi, które są przynajmniej po-
tencjalnie w stanie zrekonstruować doniosłość pytania „dlaczego”  
– pytania o prawdę poza-pragmatyczną. Kto by się jednak upierał 
przy czymś odwrotnym, ten musiałby w sposób empiryczny dowieść, 
że komunikacja społeczna i relacje międzyludzkie nie wychodzą po-
nad sferę interesowności i utylitaryzmu. Tym samym pojęcia jak np. 
„prawdziwa” miłość albo „prawdziwa” przyjaźń nie miałyby już w ży-
ciu społecznym żadnego zastosowania. 

Proponuję, aby na takie „wyniki” badawcze czekać z ironicznym spo-
kojem; w końcu Aldous Huxley był tylko pisarzem – a nie prorokiem.

Wnioski: każdy znak może zostać odwrócony – ale co z tego?

„Dekonstrukcja chrześcijaństwa” pragnie w samym procesie seku-
laryzacji ponownie odkryć „prawdę” tej religii. Według Vattimo, de-
strukcja metafizyki prowadzi do odkrycia autentycznego przekazu 
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ewangelicznego, czyli jej przykazania miłości. Sekularyzacja jednak, 
jak wiemy, nie dotyczy samych treści biblijnych i tradycji, ale również 
kwestii całego porządku społecznego. Tutaj jednak dochodzi do istot-
nej dekonstrukcji samej koncepcji zdekonstruowanego chrystiani-
zmu: Społeczeństwo i kultura zawsze krążą wokół jakiegoś „centrum” 
– wokół jakiejś „prawdy”. W porządku tradycyjnym owym centrum 
może być sama tradycja – w porządku (późnej) nowoczesności są nim 
wartości demokratyczne i oświeceniowe. Krótko: sam pomysł „kultury 
bez centrum” jest odwróconą metafizyką – metafizyką „negatywną”. 

Przejście od anty- do postmetafizycznego myślenia okazuje się za-
tem być (w czasach powszechnej kontyngencji) czymś koniecznym; coraz 
ważniejsza staje się tutaj umiejętność otwarcia się na rekonstrukcję 
doniosłości pytań metafizycznych i religijnych. Zamiast redukować te 
treści do jednego jej aspektu (tutaj: przykazania miłości), myślenie post-
metafizyczne usiłuje przetłumaczyć owe treści na język świecki i ra-
cjonalny. Empirycznym wskaźnikiem słuszności tego przedsięwzięcia 
jest niewątpliwie codzienne „doświadczenie auto-transcendencji” 
– pojęcie, które w sposób czysto formalny wskazuje na doniosłość „bycia 
schwytanym” przez heterogeniczne siły w naszych codziennych sytu-
acjach interakcji społecznej (prawdziwa miłość, przyjaźń, przeżycie itd.). 

Treści religijne (tutaj: chrześcijańskie), już choćby z tego powodu, 
pozostaną pod względem formalnym istotnym aspektem życia spo-
łecznego – pozostaną ośrodkami ideowymi, wokół których toczyć się 
będą dyskursy odnośnie słusznego lub prawego życia, człowieka jako oso-
by, norm i wartości itd. Nasza epoka zatem nie jest (i nie może być) po-
zbawiona elementów metafizycznych i religijnych – jest co najwyżej 
epoką postmetafizyczną i postświecką. Wątki religijne pozostają obowią-
zujące – choćby w swojej wersji świeckiej. 

Będąc zainspirowany strukturalizmem, w tytule niniejszego arty-
kułu nieprzypadkowo napisałem takie oto zdanie: „Każdy znak może 
zostać odwrócony”. Otóż, według Vattimo, „znaki czasów” wskazują, 
że chrześcijaństwo będzie musiało oddzielić się od swoich metafizycz-
nych korzeni, aby jego („prawdziwe”) treści mogły zostać zachowane. 
Przeżyliśmy już „śmierć Boga”, „koniec człowieka”, „koniec historii” itd. 
Gdyby postmoderniści (albo przynajmniej wszyscy ci, którzy się za 
nich uważają) naprawdę byli tak mocno związani z myślą Nietzschego, 
jak sami twierdzą, to wiedzieliby: „Co nas nie zabije, to nas wzmoc-
ni”. I faktycznie: w dobie późnej nowoczesności nie przeżywamy ani 
kresu człowieka, ani końca religii. Wszystkie znaki mogą zostać od-
wrócone – nawet „znaki czasów”, które przy bliższym spojrzeniu znika-
ją, „niczym oblicze z piasku na brzegu morza” (Foucault 2006: 347).
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Abstract

A Christian deconstruction of the postmodernity: can any sign be reversed
In this article the author is trying to bring up in an innovative way the qu-

estion of the postmodern deconstruction of the meanings and sense of religion, 
and above all Christianity. Nowadays, as the stressing of the “dangerous” effects 
of postmodernity on Christianity seems to be an everyday occurrence, hardly 
anyone is willing to notice the other side of the issue. The author discusses the 
possibility of a deconstructive influence of Christianity upon postmodernity itself. 
The starting point of this analysis will be an attempt to analyze the term decon-
struction itself, referring it to the important sociological term of “social order”. 
The author will try to point out that the mere theoretical proposition of a “cultu-
re without centre” or the idea of a “deconstructed Christianity” in fact ignores 
the communicative structure of society. Postmodernity is not only the next stage 
of the “destruction of metaphysics”, which leads to the relativism of all valid con-
cepts that have meaning and sense in contemporary society. The Nietzschean 
and Heideggerian discourse of postmodernity forgets about such important phe-
nomena of social life as the experience of “self-transcendence” and the importan-
ce in contemporary philosophy of “translating” metaphysical and sacral ideas 
into a secular language. Both phenomena prove though, that Western Civiliza-
tion is cognitively bound to Christianity. The typical postmodern experience of 
contingency is reduced by the rediscovery of Christian and post-metaphysical 
contents, which ironically leads to a deconstruction of deconstruction itself – 
hence, postmodernity itself. This reversed deconstruction is confirmed by empiri-
cal research conducted in, among other countries, Germany and Austria. Accor-
ding to the author, it remains a social fact that people do not stop seeking deeper 
“truths”, which the deconstructed postmodern reality is not capable of offering. 
Right here – in the reality of a deconstructed society – new perspectives of social 
activity are opened for Christianity and its emphatical understanding of “truth”.
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