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N akładem W ydaw nictw a IFIS PA N ukazał się w ybór tekstów zatytu
łow any Postm odernizm a filo zo fia pod redakcją Stanisław a Czerniaka
i A ndrzeja Szahaja. Całość złożoną z trzech części otw iera „D w ugłos
o postm odernizm ie” autorstw a redaktorów zbioru, w którym w prow adzają
nas w tem atykę i problem atykę postm odernistyczną. Po nim następuje
nota edytorska, która jest jednocześnie uspraw iedliw ieniem doboru tekstów
w części drugiej.
„K lasycy (i o klasykach)” - pod takim tytułem skryw ają się sztan
darow e teksty, z których część została ju ż w cześniej opublikow ana1.
C zęść trzecią, zatytułow aną „Z rozum ieć postm odernizm ”, stanow ią
po części kom entarze naszych rodzim ych autorów do tekstów zaw artych
w części drugiej, po części zaś ich w łasne interpretacje i opracow ania
zjaw iska postm odernizm u.
„D w ugłos o postm odernizm ie” to próba w prow adzenia czytelnika
w aurę postm odernizm u. Przygotow anie przed w kroczeniem w świat
pow ażnych, kom petentnych opracow ań, choć w yrażonych językiem , który
przy pierw szym zetknięciu m oże zadziw ić, a naw et przestraszyć. N a
nieszczęście postm odernizm stał się ostatnio czym ś na kształt pojęcia
- worka. W rzuca się tam w szystko, czego nie m ożna nazw ać operując
klasyczną term inologią. W skutek takiego nieodpow iedzialnego naduży
w ania i degradacji ow ego pojęcia nie dziwi w ieloznaczność, która stała
się źródłem w ielu niejasności i nieporozum ień. W iną za taki stan rzeczy
należy obarczyć tak zw any postm odernizm felietonow y. Jego autorzy
z w łaściw ą im nonszalancją i beztroską, bez żadnego przygotow ania
1 Między innymi w: Odrze, Literaturze na świecie, Zeszytach Literackich.

Oswajanie postmodernizmu

161

m erytorycznego, postarali się nakreślić obraz czegoś, o czym tylko sły
szeli, skutecznie w prow adzając niesłychany zam ęt. N iniejsza publikacja
ma, m iędzy innym i, za zadanie zam ęt ten opanow ać.
C zym zatem je st postm odernizm ? C harakteryzując to zjaw isko m ożna
w yróżnić kilka w spólnych punktów i nazw isk, przew ijających się w fa
chow ych publikacjach. Jest to pew ien prąd intelektualny, opierający się
na założeniach i pom ysłach m.in. N itzschego, W ittgensteina, które pod
chw ycili filozofow ie tzw. pokolenia sixties (D eleuze, Lyotard, D errida)2.
Poddali oni w w ątpliw ość pew ne tw ierdzenia, uw ażane ja k dotąd za
ostateczne i nietykalne. N ie chodzi tu bynajm niej o zabieg, będący kopią
H eglow skiego A ufhebung. Jest to raczej przekroczenie granic, rodzaj
w ycieczki poza dobro i zło, gdzie przed w ędrow cem pojaw iają się nowe
tereny, które należy zagospodarow ać.
P ostm odernizm neguje fundam entalizm pojęciow y i ontologiczny,
neguje rów nież Sens. N ie oznacza to jed n ak , że je st apologetą nihilizm u
czy bez-sensu. Jest to raczej głos przem aw iający za uszanow aniem wielości
i różnicy sensów w zależności od obszaru, w którym się znajdują; m yślenie
zm iany, różnicy, aw ersja przed w szelkim ujednoliceniem . N ie znaczy to
w cale, że postm odernizm jest, jeżeli tak m ogę pow iedzieć, filozofią
chaosu. O w szem , istnieją różne postm odernizm y, lecz je st to reakcja na
w ielow ym iarow ość, m ultim edialność naszej rzeczyw istości, której nie da
się opisać jednolitym językiem . W ielość ta upodabnia postm odernizm do
deleuzjańskiego rizom u, gdzie opisem zajm u ją się (kontynuując m etaforę)
bulw y języko w e, zrozum iale i adekw atne jed y n ie na sw oim terenie opera
cyjnym . Tak, w skrócie, prezentują się tezy zaw arte w e w stępie.
Część drugą - „K lasycy (i o klasykach)” - otw ierają dw a teksty J.F.
Lyotarda: „O dpow iedź na pytanie, co to je st postm oderna?” oraz „P rze
pisać now ożytność”3. Z anim je d n a k L yotard udzieli odpow iedzi na pyta
nie, zaw arte w pierw szym tytule, szkicuje obraz rzeczyw istości, z której
owo pytanie w ypływ a. Przypom ina ona jarm ark, na którym każdy zain
teresow any je st w yłącznie tym , aby przekrzyczeć innych. Z różnych stron
padają różne pytania, chociaż m ożem y w yłapać z tego natłoku jedno,
w spólne żądanie. D otyczy ono przezw yciężenia dziedzictw a aw angard,
2 Jego początek ma miejsce w publikacjach Nowej krytyki amerykańskiej (1959-67),
związanej m.in. z nazwiskami J. Bartha, I. Hassana. Zainteresowanych odsyłam do Nowej
prozy amerykańskiej (Z. Lewicki red.), Warszawa 1983.
3 J.F. Lyotard jest sprawcą rozpropagowania hasła postmodernizm, a to za sprawą
opracowania Kondycja postmoderna (1979), napisanego na zlecenie kanadyjskiej Akademii
Nauk, w którym to raporcie przedstawia ówczesną kondycję nauk.
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co sprow adza się do w ezw ania o zaprzestanie, zaw ieszenie eksperym en
tow ania. N akazuje się tym sam ym artystom i pisarzom pow rót na łono
w spólnoty i obarcza się ich odpow iedzialnością za jej w yleczenie.
A w angardy program ow o negow ały rzeczyw istość, zajm ując się tym, co
prawdziwe, lecz nieprzedstaw ialne. Jednakże ich projekt pozostał niedopeł
niony. W tak otw artą rzeczyw istość w kracza kapitalizm , który m a taką moc
odrealniania przedm iotów codziennego użytku, ról życia społecznego
i instytucji, że przedstaw ienia nazyw ane realistycznym i m ogą przywoływać
rzeczyw istość ju ż tylko pod postacią nostalgii lub drwiny. T echnologia
(mam tu na myśli fotografię oraz przem ysł film ow y) przyjęła na siebie rolę
obrońcy przed zw ątpieniem , utrw alając no w ą sferę desygnatów . Pow tarza
jąc składnię i słow nictw o, pozw ala adresatow i szybko odczytyw ać obrazy
i sekw encje, a w ięc osiągnąć bez trudności św iadom ość własnej tożsam oś
ci. Jednocześnie pozw ala to poczuć akceptację innych, poniew aż owe
struktury i sekw encje obrazów tw orzą pew ien kod kom unikacyjny m iędzy
w spółuczestnikam i tego w ydarzenia. W taki sposób m nożą się efekty
realności4. A rtyści i pisarze, którzy dostrzegają ten stan, biorą na w arsztat
rzeczy gotow e (ready-m ade). Ich zadaniem nie je st ju ż w ym yślanie, to
czyni za nich technologia, bezustannie g oniąca za now ością, oni zajm ują
się w ynajdyw aniem now ych sensów dla tak w yprodukow anych rzeczy,
dem askując w ten sposób skryw ającą się za nim i pustkę.
Stan ten Lyotard przedstaw ia ja k o eklektyzm - poziom zerow y w spół
czesnej kultury pow szechnej. Je się lunch u M cD onalď sa, kolację zaś
według m iejscow ej kuchni. U żyw a się perfum paryskich w Tokio, ubiera
retro w H ongkongu, a źródłem w iedzy i rozm ów publicznych są gry
telew izyjne i tasiem cow e seriale. Ł atw o je st znaleźć publiczność dla
dzieł eklektycznych. W artość dzieła m ierzy się korzyścią, jakiej dostarcza,
a która w yraża się w pieniądzach5. Stan taki zaw dzięcza istnienie tw ier
dzeniu, że istnieje tylko ta rzeczyw istość, którą uzgadnia się m iędzy
partneram i w form ie porozum ienia co do w iedzy i zobow iązań. To z kolei
zostało zapoczątkow ane odkryciem innych rzeczyw istości, które wydobyły
n a jaw eksperym enty aw angard.
4 Przykładem takiej sytuacji są kampanie reklamowe. Dzięki nim konsumenci, wybie
rający jeden z reklamowanych produktów, odczuwają poczucie tożsamości, które rekom
pensuje im w dzisiejszym kosmopolitycznym świecie zapomnianą już jedność wyznania
czy wspólnej ziemi. Jednocześnie utożsamianie się z produktem daje poczucie nowej
wartości, nowej tożsamości, której wyznacznikiem jest kreowana przez koncerny jakość.
5 Sytuację taką doskonale opisali Adorno i Horkheimer w Dialektyce oświecenia,
Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1994, („Przemysł kulturalny”).
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Pora na odpow iedź - co to je st postm oderna? Jest to oręż w walce
przeciw ko terrorow i całości, która dąży do opanow ania rzeczyw istości
kosztem zakłam ania, realizacji fantazm atu. To rów nież tęsknota za nie
m ożliw ym ; tym, co dopom ina się now ych przedstaw ień, nie po to, by się
nimi rozkoszow ać, ale by mocniej odczuw ać, że istnieje nieprzedstawialne.
„Przepisać now ożytność” napisał ju ż inny, późny Lyotard. To autor,
który odżegnuje się od w ym yślonego przez siebie kilka lat wcześniej
hasła. W takim w ydaniu przepisyw anie now ożytności m a za zadanie
odkrycie pew nej ciągłości. N ow ożytność rów nież zaw iera w sobie pewne,
dokonane ju ż przepisyw anie. Z atem je st to niejako zabieg odszyfrow y
wania, zapoczątkow anego przez N ietzchego, a kontynuow anego przez
D erridę - pozoru pozoru. L yotard dokonując takiej dekonstrukcji w y
stępuje przeciw , ja k sam tw ierdzi, ponow ożytnem u pisaniu, które je st grą
autora z tekstem . Paradoksalnie jed n ak m ożna pow iedzieć, że taki zabieg
(w dodatku przeprow adzany przez pioniera) przedstaw ia się jak o po
szukiw anie odpow iedniej linii genealogicznej dla przygarniętego dziecka.
Jest to niejako próba um iejscow ienia się w tradycji, naw et jeżeli nie
w yróżnia się w niej etapów , a jed y n ie nieustającą ciągłość.
W m yśl tytułu tej części, nadszedł czas realizacji jej drugiego członu.
Zadania tego podejm uje się W olfgang W elsch, który w swym artykule,
zatytułow anym „M ow a - konflikt - rozum ”, dokonuje prezentacji i krytyki
Lyotardow skiej koncepcji postm odernizm u. W edług niego, m yślenie post
m odernistyczne (tj. także m yślenie L yotarda) w yw odzi się z tradycji
fenom enologicznej. W skrócie: H usserl był m yślicielem czasów now ożyt
nych i ich przew odniej idei, m athesis u niversalis; H eidegger ideę tę
zakw estionow ał w celu jej likw idacji; z filo zo fii ja k o ściślejszej wiedzy
zrobił się koniec filozofii', następnie D errida atakuje naczelną u Heideggera
ideę obecności na rzecz m ów ienia i pisania o różnorodności.
Jest to w yraźny zw rot w stronę postm odernizm u. W skutek zerw ania
z filozofią historii następuje przejście do radykalnego pluralizm u, który
je st także pluralizm em rozum u. T a przechodząca w postm odernizm de
strukcja fenom enologii, pierw otnie zw iązanej z epoką now ożytną i dążącej
do jedności, najw yrazistszą form ę przybrała u Lyotarda.
G łów nym pojęciem Lyotarda, opisyw anym przez W elscha, je st kon
flikt. Jest to konflikt, którego źródłem je s t heterogeniczna rzeczyw istość,
a w yrazem różne form y m ow y (form y życia, koncepcje racjonalności).
R óżne rodzaje dyskursu nie są rozm aitym i form am i tego samego. Nie
istnieje reguła nadrzędna regulująca konflikt. K onflikty są nieuniknione
i niem ediatyzow alne.
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Jakie je st rozw iązanie tego problem u?
1) Znieść bariery m ow y, tzn. dopom óc tem u, co nie znalazło jeszcze
w łasnego sposobu artykulacji, w je g o uzyskaniu, i zatroszczyć się o to,
by now y dyskurs dotarł do innych i był słuchany.
2) Z aśw iadczyć o istnieniu konfliktu i korzystać z je g o doświadczeń.
3) D yskrym inow ać istnienie m ow y nadrzędnej, bow iem hegem onia
jed n ego tylko typu dyskursu prow adzi do nadużycia.
Jaki zatem je st postm odernizm L yotarda odczytany przez W elscha?
Jest to ni m niej, ni więcej tylko program ow a krucjata przeciw uniform iza
cji. Postm odernizm , przyjm ując za rys głów ny rzeczyw istości jej specyfikę
i pluralizm , w yrzeka się jedno cześnie sądów absolutystycznych i pozycji
nadrzędności. O w ocem takiej strategii są narodziny tolerancji, która uzna
praw dę za m ożliw ą i u innych, naw et w brew w łasnym rozstrzygnięciom .
Szanuje się słabszego, doszukuje się ziarnka praw dy w pozorach niepraw 
dy, liczy się z odm iennością. W nosi to w rzeczyw istość więcej potencjalności, która odkryw a now e alternatyw y i w ydaje przepustki do nieznanego.
R óżnice, ja k ie w ystępują pom iędzy L yotardem a W ełschem , dotyczą
kw estii rozbieżności. Lyotard uw aża ukazyw anie rozbieżności za główny
cel w ym ienionych wyżej działań.
W elsch z kolei, zakładając, że zbieżności są niem ożliw e, staw ia sobie
za cel w yjaśnienie rozbieżności w raz z uzgodnieniem , ja k daleko sięga
zasadnicza rozbieżność. Ponadto zarzuca on Lyotardow i absolutyzację
różnorodności. Z gadza się co do tego, że tkwi w niej klucz do rozw iązania
problem ów , ale nie należy zatrzym yw ać się na niej samej. W łaściw ym
rozw iązaniem je st raczej zw rot ku przejściom , analiza zerwań.
D rugim w ażnym zarzutem je st spraw a traktow ania rozum u. D la filo
zofów postm odernistycznych rozum to produkt totalitarnego oświecenia.
W edług W elscha zaś rozum to zdolność dokonyw ania przejść, sposób na
w yjaśnienie heterogeniczności, różnic. Taki rozum nazyw a się rozum em
transw ersalnym . To rozum , który stoi n a straży swojej klasycznej kom 
petencji w stosunku do całości. Przeciw staw ia się totalitarnym roszcze
niom ochraniając w ielość.
K olejny klasyk, R ichard R orty, opow iada o D erridzie („Filozofia jako
rodzaj pisarstw a. Esej o D erridzie”)· R orty prezentuje sw oją tw órczością
coś, co m ożem y nazw ać na potrzeby niniejszego tekstu - postm oderniz
m em m etodologicznym . Z kolei D errida to legenda m yśli postm odernis
tycznej, zarazem tw órca jej głów nego oręża - dekonstrukcji.
A by um iejscow ić D erridę w e w spółczesnym krajobrazie filozoficz
nym, R orty tytułem w stępu szkicuje dw a rodzaje spojrzenia na filozofię.
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1) Filozofia, w której centrum znajduje się cały szereg pytań o stosunek
m iędzy słow am i a św iatem . 2) Filozofia jak o nazw a pew nego obszaru
kultury, który oznacza w ypow iedzi o różnych znanych filozofach. Jako
taka je st pew nym rodzajem pisarstw a.
P ierw sza ośrodkiem filozoficznego zainteresow ania uczyniła praw dę
naukową.
D ruga uw aża praw dę za pew ien obszar kultury, który nabiera sensu
dopiero przy pew nym podejściu historycznym .
D errida, w edług R o rty ’ego, to ostatnie ogniw o tradycji drugiej, która
obecnie jest najśw ieższą pró b ą rozbicia w yobrażenia o pew ności, ja k ą m a
tradycja pierw sza. D la D erridy filozofia to tylko pew ien rodzaj pisarstw a.
Próby przekształcenia jej w filozofię ję zy k a to m rzonki, które należy
uśm ierzyć ju ż w zarodku. Jego sposobem przeciw staw ienia się tej ten
dencji je st uczynienie filozofii je szc ze bardziej aluzyjną, śmieszną, nie
profesjonalną, seksow niejszą, b ardziej pisarską. D la K anta filozoficzne
pisanie dąży do położenia kresu pisarstw u. D la D erridy pisanie prowadzi
do jeszcze obfitszego pisania. K onw encjonalni filozofow ie pisarstw o
traktują ja k o rodzaj zaciem nienia. D la D erridy je st ono zabaw ą, tw orze
niem , w którym pism o odnosi się do pism a. N ie traktuje on języka jak
narzędzia, lecz jak o pew ien świat, w którym żyjem y. D errida próbuje
zrobić z naszą przeintelektualizow aną kulturą to sam o, co ateistyczni
intelektualiści X IX w ieku próbow ali zrobić ze sw oją. Sugeruje, ja k ew en
tualnie m ogłaby w yglądać rzeczyw istość, gdyby filozofia K antow ska nie
była w budow ana w strukturę naszego intelektualnego życia, podobnie jak
jego poprzednicy sugerow ali, ja k m ogłaby w yglądać rzeczywistość, w któ
rej religia nie byłaby w budow ana w strukturę naszego m oralnego życia.
N astępny tekst R o rty’ego, „Przygodność ję zy k a ”, to próba analizy
historii ję z jk a . Z abieg ten odkryw a przed nam i now e oblicze Prawdy.
W tej postaci Praw da je st w łasnością zdań, które w sw ym istnieniu zależą
od słow ników . Słow niki to w ytw ór ludzki, zatem Praw da rów nież jest
naszym w ytw orem . Prow adzi to do konkluzji, iż nie istnieje żadna przedjęzykow a św iadom ość. Jedyną św iadom ością je st nasza w łasna, określana
jak o zdolność do posługiw ania się języ kiem przodków . R orty’ego desakralizacja języ k a doprow adza do uznania go za w ytw ór czasu i przypadku.
K olejnym autorem , który deszyfruje inne aspekty rzeczyw istości, jest
Zygm unt B aum an. „Ponow oczesność, czyli dekonstruow anie nieśm iertel
ności” to zgrabna recepta na osw ojenie codzienności. Z. Baum an pokazuje,
ja k w w arunkach w spółczesnego rozproszenia pozbyliśm y się strachu
przed śm iertelnością, absolutem . N ow y epikureizm : zdekonstruow aliśm y
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śm iertelność, której nie m ożna przezw yciężyć, na serię przykrości, które
przezw yciężam y bez trudu; zdekonstruow aliśm y ostateczną błogość, którą
m ożna się dziś delektow ać, na serię m ałych zysków , z których czerpiem y
radość; zdekonstruow aliśm y śm ierć na w orek nieprzyjem nych, ale dają
cych się przezw yciężyć chorób.
W taki oto sposób zlikw idow aliśm y lęk przed przyszłością. Przyszłość
to Teraz. To czas karnaw ału, gry, zabaw y. R zeczyw istością zaw ładnęła
gra, zam ieniając Praw o na reguły. O debrała nam pew ność, ale nie uczyniła
bezradnym i. Cieszym y się z dobrego ruchu, przez chw ilę m artw im y złym
i w ciąż gramy.
Pom inę teraz kolejność tekstów, by przedstaw ić w skrócie tezy zawarte
w tekście G ianniego Vattim o: „N ihilizm i postm odernizm w filozofii”.
V attim o początek postm odernizm u lokuje w N ietzscheańskiej koncep
cji przezw yciężenia now oczesności, która je st plonem likw idacji centrum
epistem ologiczno-aksjologicznego. K onsekw encją takiego zabiegu jest
brak fundam entu. W tak osieroconej przestrzeni pozostaje jedynie gra
resztkam i6, w ieczny pow rót z nieodłączną reinterpretacją reinterpretacji,
m yślenie błądzenia, wędrówki. Jest to czas filo zo fii poranka, którą Vattim o
utożsam ia z H eideggerow skim pojęciem Verwindung. O znacza ono p rze 
kraczanie, przekręcenie, i określa istotę filozoficznej ponow oczesności.
Tym , co ulega przekręceniu, je st tradycyjny m etafizyczny fundam ent
określający istotę człow ieka w raz z relacją podm iot-przedm iot. Przekra
czając, przekręcając ow ą relację w kraczam y na chybotliw y obszar rzeczy
wistości „u łatw ionej”. W tym m iejscu rozróżnienie pom iędzy tym, co
praw dziw e, tym, co fikcyjne, inform acją a obrazem , staje się m niej ostre.
Jest to św iat totalnej m edializacji, B audrillardow skich sym ulakrów, w któ
rym tradycyjne określenia i drogow skazy stały się obiektam i m uzealnym i.
N ieco inną w ykładnię w spółczesności proponuje W alter Ch. Zim m erli
w tekście zatytułow anym „E ksperym ent antyplatoński” . W edług niego
postm odernizm to tylko je d n a strona naszej rzeczyw istości. D rugą jest
technologiczny charakter naszej epoki. T ych dw óch zjaw isk nie m ożna
rozdzielić, jed no je st odbiciem drugiego. T ytułow ym eksperym entem jest
zw rot przeciw logocentrycznej idei ujm ow ania św iata w uniw ersalne
pojęcia, czyli w ystąpienie przeciw tradycji sięgającej, bez mała, dwu
i pół tysiąca lat, na rzecz pluralności idei i m yślow ego św iata postm oder
nizm u, bez odrzucania przy tym niezbędnego dlań przeciw nego bieguna
jedności. N ie odbyw a się to bezboleśnie. Z im m erli szczegółow o, krok po
6 Termin, którego autorem jest Jean Baudrillard.
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kroku analizuje zasadzki, trudności oraz przeszkody pojaw iające się na
tak obranym kursie. K onstruuje przy tym ciekaw ą teorię na tem at roli
technologii w kreow aniu now ych segm entów (św iatów ) kultury. Post
m odernizm pełni tu rolę łącznika pom iędzy kulturą w ysoką a populis
tyczną, je st pow rotem przypom nienia, ja k o że tylko ten m oże czuć się
sw ojsko w sw oim świecie, kto ponow nie rozpoznaje ten świat jako swój.
Pozostałe teksty części drugiej, tj. artykuł Stefana M oraw skiego: „Czy
m odernizm rzeczyw iście zm ierzcha? G ra resztkam i” (w yw iad z Jeanem
B audrillardem ), O do M arquarda: „A esthetica i anaesthetica (Po postm odernie”), Jürgena H aberm asa: „M oderna - niedokończony projekt” , zostały
ju ż w cześniej opublikow ane i om ów ione w rodzim ym piśm iennictw ie.
Część „Zrozum ieć postm odernizm ”, to zbiór tekstów naszych autorów,
który m ożem y podzielić na dw ie części.
Pierw sza to kom entarze i interpretacje tekstów zam ieszczonych w dzia
le „K lasycy (i o klasykach)”, na którą składają się eseje: Stanisław a
Czerniaka: „C zy O do M arquard je st filozofem postm odernistycznym ?”,
M acieja Potępy: „N ihilizm i m etafizyka w filozofii G ianni V attim o?”,
Anny Zeidler-Janiszew skiej: „H egel, rom antyczna ironia, ponow oczesność” .
D ruga (z tekstam i A liny M otyckiej: „Postm odernizm a kryzys kul
turow y” . Józefa N iżnika: „Idea racjonalności a w spółczesny status filo
zofii”, A ndrzeja Szahaja: „Ponow oczesność - czas karnawału. Postm oder
nizm - filozofia błazna?”) to prezentacja w łasnych interpretacji zjaw iska
postm odernizm u.
A lina M otyčka przedstaw ia postm odernizm ja k o reakcję na zastałość
kulturow ą zw aną m odernizm em , jak o że epoki nie następują po sobie
linearnie, lecz są podzielone kryzysam i, utożsam ia go rów nież z tworem
kryzysow ym . K ryzys definiuje jak o okres w zm ożonej aktyw ności tw ór
czej. Jest to m om ent, w którym dostrzega się nieprzydatność zastanych
praw d, m om ent szukania po om acku czegoś, co się wyczuw a, ale jeszcze
nie widzi. Z jaw isko to generuje dw a rodzaje św iadom ości:
1) św iadom ość kryzysow ą, która je st św iadom ością twórcy w okresie
kryzysu, tj. gdy w sposób odm ienny od zastanego pojm uje sw ą twórczość,
nie troszcząc się jedn ak o uprzytom nienie tej różnicy odbiorcy; 2) św ia
dom ość kryzysu, dzięki której tw órca dokonuje krytyki oraz zm iany tego,
co zastane.
N ie jesteśm y jeszcze przygotow ani do zadow alającej obróbki intelek
tualnej m ateriału kryzysow ego.O tw arte pozostaje rów nież pytanie, jak
zjaw isko kryzysow e badać. N a pew no należy stw orzyć now e narzędzia
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badaw cze i w ykorzystyw ać m etody, które były ju ż przygotow ane, je d 
nakże pozostały nie zauw ażone bądź niezrozum iałe dla w spółczesnego
z nimi rozum u.
Józef N iżnik przedstaw ia ideę racjonalności jak o podstaw ow ego w a
runku źródła kom unikacji. E w olucja tej idei spraw iła, że obecnie jest ona
pozbaw iona (w myśl strategii postm odernistycznej) absolutności, dopusz
czając zm ienne kulturow o „standardy racjonalności” .
Z kolei Andrzej Szahaj używ a skądinąd znanej ju ż m etafory karnawału
do nazw ania okresów przejściow ych w historii kultury. Bardzo barw nym
i ciekaw ym językiem opisuje ów etap, w prow adzając jednocześnie figurę
filo zo fa błazna jak o tego, który w tak zaistniałej sytuacji pełni rolę
interpretatora.

