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„What matters for pragmatists is devising ways of
diminishing human suffering and increasing human
equality. It is a goal worth dying for, but it does not
require backup from supernatural forces.“

Richard Rorty, Philosophy and Social Hope (London:
Penguin 1999, str. xxix)



Članek »Telo in religija: fenomenološko-empiristična

interpretacija Rortyjevega neopragmatizma« je izvirni

prispevek k študijam filozofije enega največjih ameriških

filozofov, Richarda Rortyja (1931 – 2007).

Rortyjevo filozofijo želi približati k dvema področjema, ki se

jima je ta filozof sicer v svoji karieri vztrajno izmikal:

radikalnemu empirizmu in fenomenologiji na eni ter

ameriški filozofiji religije in ameriški historistični in

naturalistični teologiji na drugi strani.



 Rorty spada med najpomembnejše mislece 20.
stoletja. Pomemben je zaradi svoje zavezanosti
historicizmu (filozofija) ter konverzaciji (t.i.
literary criticism) kot dvema temeljnima načeloma,
ali bolje žanroma filozofskega (osebnega in
družbenega) delovanja v okviru njegovega ideala
postfilozofske kulture, oziroma tega, kar bi
lahko imenovali njegova »praktična filozofija«.

 Članek želi premisliti vlogo obeh načel v njegovi
misli ter ju povezati z elementi sodobne filozofije,
ki jih je sam zavračal.



Ključ do reinterpretacije njegove misli sta dve izhodišči:

(1) Rortyjevo prepričanje, da smo v začetku 20.
stoletja po stoletjih metafizičnih iluzij končno
spoznali, da »imamo ljudje samo telesa in ne
duš«; ter

(2) njegova ugotovitev iz enega izmed zadnjih
objavljenih del Prihodnost religije, da obstaja
»skrivnostno občutje za sveto, povezano z
upanjem, da bodo naši daljni nasledniki
nekoč, v nekem tisočletju, živeli v globalni
družbi, kjer bo ljubezen bolj ali manj edini
zakon«.



Obe izhodišči sem v članku navezal na področja, ki jih je 

Rorty sicer odklanjal:

(1) dvojico radikalni empirizem / fenomenologija in 

(2) dvojico filozofija religije / ameriški religijski 
naturalizem

ter pokazal na zamolčane elemente v Rortyjevi 
filozofiji, ki tega filozofa lahko postavijo tudi v obzorje 
tistega dela tradicije ameriške misli, ki se mu je Rorty 
zaradi različnih vzrokov vztrajno izmikal.



Kakšne konsekvence lahko ima najprej zgoraj opisana 

Rortyjeva trditev o telesih? 

 William James je v svojem radikalnem empirizmu
seveda telo postavil v temeljno razmerje do okolja in
razvil svojo inačico radikalnega empirizma, ki je tudi
blizu ameriški procesni filozofiji (A.N. Whitehead) in
procesni teologiji (Ch. Hartshorne, John Cobb).

 Enako seveda velja za Johna Deweyja, ki je seveda v
svojem neposrednem empirizmu vztrajal, da znanja
ne moremo izpeljati iz asomatskega »razuma« temveč
zgolj iz »utelešene inteligence«.

 Če upoštevamo še Rortyjeve pogoste izpeljave
medtelesnosti kot temelja prihodnje solidaristične
skupnosti med ljudmi (tu je vidna njegova močna
povezava s feminizmom), potem je jasno, da so si
misleci tu bližje kot si je Rorty želel priznati.



 Po drugi strani je Rorty takrat, ko si zamišlja
prihodnji ideal skupnosti ljubezni – ko parafrazira
1 Kor 13, pravi: »kar šteje je vztrajanje samo –
romanca, ali sposobnost izkusiti presegajoče
upanje, ali vero, ali ljubezen« – zelo blizu
Deweyjevi Skupni veri ter tudi Peircovemu
idealu agapistične ljubezni.

 V članku trdim, da je v tem elementu Rorty bliže
svojim (z njegove strani kritiziranim)
pragmatističnim predhodnikom kakor pa navidem
zanj pomembnejšim mislecem – npr. Habermasu
in Foucaultu ali pa Davidsonu in Brandomu.



 Iz omenjene skupne osnove pragmatizma izhaja tudi
idiosinkratičen – nov »duhoven/spiritualen« smisel
Rortyjeve etike. Ni nujno, da se ta še povezuje s
kakršnimkoli smislom religije, kot je, denimo, priznan v
družbi.

 V članku »Pragmatizem kot romantični politeizem«
Rorty že piše o Jamesovi »politeistični« uporabi termina
'božanstvo', ki je »tako rekoč ekvivalentno 'idealu'«. V
tem smislu Rorty zelo podpira Deweyjeve ideje.

 Pojem »religija« Rortyju tako pomeni religijo, ki deluje
»na tleh« in to mu brez dvoma priskrbi tisto mesto v
prihodnosti etike, ki bo občutljivo za različne religiozne
poglede – ter, seveda, za vrsto (sekularnih) različic
verovanja, vključno s teologijo.



Prvo sklepno vprašanje, ki se zastavlja, je torej, na 

kakšnem obzorju je Rorty lahko zastavil svojo etiko 

solidarnosti z njegovim najvišjim idealom –

izogibanjem krutosti. 



 Sam trdim, da je to mogoče le, če se
odpovemo edini razliki, ki jo je Rorty zares
ohranil kljub svoji ironiji – to je med
diskurzivnimi (lingvističnimi) in
nediskurzivnimi (pred/kognitivnimi) praksami,
oziroma, zdaj parafrazirajoč Rortyja samega,
če namesto vztrajanja pri tej delitvi rajši
uporabljamo izraze, ki jim Rorty ni dal tako vse
prelahko odrekel – to pa so primat telesa,
telesnih občutij, celo predkognitivnih (pred
jezikovnih) gest/stikov/naklonjenosti in seveda
izkušenj.



 Kot trdijo tudi historistični teologi, smo ljudje vselej
del širših oblik sobivanja, vključno z različnimi
»oblikami utelešenj« in spremljajočih družbenih
organizacij. Še bližje pa je temu teologija
Gordona Kaufmana (ta trdi, da smo ljudje
neogibno del mrež in vzajemnosti v okviru
naravnih procesov) ali teološki historicizem
Williama Deana.



Drugo, sklepno vprašanje pa je, kako torej misliti 

Rortyjevo filozofijo religije oziroma teološke izraze 

(trojico 'ljubezen–vera–upanje', ter pojma 'svetega' in 

'inkarnacije') v njegovi filozofiji?



 Rorty govori tudi o misteriju, epifaniji. Poleg zanj
značilnega romanticizma in historicizma je torej
Rortyja potrebno brati tudi v (z njegove strani
zanikanem) religijsko-empiristično-naturalističnem
ključu.

 Če Rortyja povežemo z ameriškim religijskim
empiricizmom (Jonathan Edwards, W. James, J.
Dewey, čikaška šola teologije (npr. Shailer
Mathews), empirično krilo procesne filozofije ter
sodobna teologija W. Deana in Nancy
Frankenberry), potem vidimo, da je edina razlika,
ki ostaja med njimi, pravzaprav v tem, da Rorty s
svojo religijo/teologijo vseskozi ostaja na 'tleh',
medtem ko teologi iščejo neko novo vrsto
religijsko utemeljene družbene izkušnje.



 Ko slednjič govorimo jezik solidarnosti, ko
verjamemo, da je največje zlo, ki si ga delimo
ljudje, krutost, ko verjamemo, da je »duša« zgolj
ena izmed metafor stare metafizike (Rortyjeva
parafraza Nietzscheja: jezik kot mobilna armada
metafor...), in ko postanejo pojmi »telesa«,
»moralne občutljivosti« ter »razširitve sočutja«
najmočnejši konverzacijski in kognitivni simboli za
prihodnjo vizijo vere v napredek ljubezni ter
družbenega upanja, potem smo blizu skupni
pragmatistični (historistični in naturalistični)
filozofiji in teologiji, ki si jo delijo ameriški misleci
od Edwardsa pa vse do Rortyja in Ungerja ter
omenjenih teologov.



 V svojem zadnjem, kratkem eseju, »Etika za
današnji čas«, Rorty spiritualnost razume v
»vzvišenem smislu novih (beri: neomejenih, op.
L.Š.) možnosti, ki se odpirajo za končna bitja«.

 Če k temu pritegnemo trditev teologa čikaške
historistične šole Shailerja Mathewsa, da je
krščanstvo s svojo teologijo del toka (žive in
dinamične) zgodovine, je v tem lahko slednjič
vsebovano temeljno sporočilo Rortyjeve etike in
»teologije«.



HVALA ZA POVABILO IN POZORNOST!


