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POJÊCIE PRAWDY W JÊZYKACH
NAUK HUMANISTYCZNYCH (I)*
The Concept of Truth in the Languages
of the Humanities (I)
S ³ o w a k l u c z o w e: A. Tarski, jêzyk, prawda, semantyczna teoria prawdy, prawdziwoæ
w modelu, nauki humanistyczne (Geisteswissenschaften), artefakty, sens, wartoci, rozumienie (Verstehen).

K e y w o r d s: A. Tarski, language, truth, semantic conception of truth, truth in model, humanities (Geisteswissenschaften), artifacts,
sense, values, understanding (Verstehen).

Streszczenie

Abstract

Tytu³ tego artyku³u jest podwójn¹ parafraz¹. Jest parafraz¹ tytu³u g³onej monografii Alfreda Tarskiego Pojêcie prawdy w jêzykach
nauk dedukcyjnych (1933), a jednoczenie jest
te¿ parafraz¹ tytu³u artyku³u Adama Groblera
Pojêcie prawdy w jêzykach nauk empirycznych
(1995). Sygnalizuje te¿ pewien istotny zwi¹zek
rzeczowy z przedsiêwziêciami obydwu panów.
Podobnie jak Tarski w odniesieniu do nauk
formalnych i Grobler w odniesieniu do nauk
empirycznych, próbujê zbadaæ, czy (i ewentualnie pod jakimi warunkami) klasyczna koncepcja prawdy mo¿e byæ efektywnie stosowalna równie¿ w naukach humanistycznych
(mimo wszelkich ich osobliwoci). Po rekonstrukcji i krytycznej analizie propozycji Tarskiego stwierdzam, ¿e o ile w naukach logiczno-matematycznych pojêcie prawdy jako
prawdziwoci w modelu zdaje siê wystarczaæ,

The title of the article is a double paraphrase. It is a paraphrase of Alfred Tarskis famous monograph The Concept of Truth in the
Languages of the Deductive Sciences (1933)
and of Adam Groblers article The Concept of
Truth in Languages of Empirical Sciences
(1995). It signals fundamental relationship of
the article with works of both philosophers
too. Like Tarski in formal sciences and Grobler in empirical sciences I attempt to research
if (and under which conditions) classical theory of truth may be effectively applied in humanities (despite their all oddities). After reconstruction and investigation of Tarskis
theory I assume, that the concept of truth as a
truth in model in logic and mathematics is
complete. However, in empirical sciences and
humanities it is difficult to consider it as complete, because it does not moves out us from

* Niektóre tezy tego artyku³u zosta³y przeze mnie przedstawione podczas seminarium
Towarzystwa Naukowego Pruthenia (w dniu 23.04.2009 r.), którego tematem by³a ród³owoæ w Humanistyce.
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to w naukach empirycznych i humanistyce
trudno jest uznaæ za zadowalaj¹ce, poniewa¿
nie sprowadza nas z drzewa jêzyka. Poszukiwanie trafnego modelu rzeczywistoci za pomoc¹ regu³ inferencji i regu³ empirycznej weryfikacji wiedzy (propozycja Groblera) tak¿e
wydaje siê ma³o skuteczne. W humanistyce
bowiem dla konfrontacji modelu z rzeczywistoci¹ (z rzeczywistoci¹, u¿ywaj¹c tradycyjnych sformu³owañ, ducha subiektywnego i ducha obiektywnego) niezbêdne wydaje siê
jeszcze uwzglêdnienie pewnych regu³ rozumienia. Inaczej wiat artefaktów i wartoci bêdzie
pozostawa³ dla nas ca³kowicie zakryty/niedostêpny. A przeto i nasza konfrontacja z nim za
porednictwem rozmaitych modeli  jeli istotnie ma nas skutecznie chroniæ przed lep¹
wêdrówk¹ po konstelacjach wiatów mo¿liwych (obawa Groblera) lub widmem bezdusznej naturalizacji (obawa moja)  musi byæ
oparta na takich regu³ach rozumienia i regu³ach sensu, które umo¿liwi¹ nam ród³owe ods³oniêcie specyficznych dla poszczególnych
dziedzin przedmiotowych jakoci oraz nadbudowanych nad nimi jednostek sensu i wartoci.

a tree of language. Researching on adequate
model of reality with the use of rules of inference and rules of empirical verification of
knowledge (Groblers proposal) seems a little
effective too. In humanities to confront model with reality (using traditional words, to
confront reality with objective spirit and subjective spirit) it seems necessary to take into
consideration rules of understanding. Otherwise the world of artifacts and values will be
unavailable for science. That is why, our confrontation with the world with the use of different models  if it has to protect us against
blind traveling around constellation of possible worlds (Groblers doubt) or threat of unfeeling naturalization (my doubt)  must be
based on rules of understanding and rules of
sense which enable us to disclose specific
qualities for particular disciplines and units of
sense and values.

1.
Czasami wyra¿a siê pogl¹d, i¿  jak dot¹d  nie wynaleziono lepszego
(a przynajmniej bardziej precyzyjnego) sposobu definiowania prawdy/zdania
prawdziwego ni¿ ten, który w latach trzydziestych XX wieku opracowa³ Alfred
Tarski (19011983) i który dzisiaj okrela siê mianem s e m a n t y c z n e j t e or i i p r a w d y (krótko: STP)1. Jak wiadomo, intencj¹ Tarskiego by³o zbudowanie takiej definicji prawdy, która z jednej strony jest formalnie poprawna i merytorycznie trafna, z drugiej za czyni zadoæ klasycznej koncepcji prawdy i jest
zasadniczo zbie¿na z intuicjami potocznymi2.
1

Gwoli cis³oci trzeba tu nadmieniæ, i¿ opinie na temat donios³oci przedsiêwziêcia
Tarskiego od pocz¹tku by³y mocno podzielone. Prócz gor¹cych entuzjastów (K.R. Popper)
i umiarkowanych entuzjastów (R. Carnap), byli te¿ radykalni krytycy, a nawet gor¹cy oponenci (np. O. Neurath). Przegl¹d pogl¹dów w tej sprawie oraz szersze ich omówienie por. w:
J. Woleñski, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2005, s. 271354 (rozdz. IX).
2 Por. A. Tarski, Pojêcie prawdy w jêzykach nauk dedukcyjnych (1933), (w:) idem, Pisma
logiczno-filozoficzne, t. 1: Prawda, oprac. J. Zygmunt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 1415 i 31. Por. te¿ A. Tarski, Pojêcie prawdy w jêzykach nauk dedukcyjnych
(1932), (w:) ibidem, s. 912. Podstawow¹ ideê zawieraj¹c¹ siê w klasycznej koncepcji prawdy mo¿na wyra¿aæ na ró¿ne sposoby. Dla porównania patrz Aneks I.

Pojêcie prawdy w jêzykach nauk humanistycznych

11

Przypomnijmy jednak, i¿ STP od samego pocz¹tku  i zasadniczo  by³a
obliczona na zastosowanie w naukach aksjomatyczno-dedukcyjnych (w naukach
sformalizowanych)3. Powstaje tedy pytanie, czy istniej¹ jakie powa¿ne przeszkody po temu, by STP móc stosowaæ nie tylko w naukach sformalizowanych,
ale równie¿ w naukach empirycznych i, co nas obchodzi tutaj specjalnie, w naukach humanistycznych. Jak wiadomo, do pewnego stopnia mo¿liwoæ tak¹ Tarski dopuszcza³. Wszak  jak utrzymywa³  by móc skonstruowaæ zadowalaj¹c¹
(tj. merytorycznie trafn¹ i formalnie poprawn¹) definicjê prawdy/zdania prawdziwego dla pewnej naukowej dyscypliny, niekoniecznie trzeba przedtem dokonaæ pe³nej formalizacji jêzyka tej dyscypliny. Zdaniem Tarskiego, dla realizacji
wymienionego celu wystarczy, jeli nauka ta bêdzie operowaæ jêzykiem o cile okrelonej strukturze i jeli  a to przez wzgl¹d na antynomie semantyczne4  nie bêdzie to jêzyk semantycznie zamkniêty5.
Ten drugi warunek, stanowi¹c w istocie jedynie pewne rozwiniêcie warunku
pierwszego, przymusi nas oczywicie do u¿ywania dwóch ró¿nych jêzyków: jêzyka przedmiotowego, a wiêc jêzyka, o którym siê mówi, oraz metajêzyka,
czyli jêzyka, w którym siê mówi i w którym oczekiwana definicja prawdy (dla
jêzyka bezporednio ni¿szego stopnia) ma byæ ostatecznie zbudowana. Ponadto
Tarski dodawa³, ¿e  po trzecie  aby sformu³owaæ zadowalaj¹c¹ definicjê prawdy, metajêzyk musi byæ istotnie bogatszy od jêzyka przedmiotowego, co znaczy m.in. tyle, ¿e powinien zawieraæ zmienne wy¿szych typów logicznych ni¿
zmienne jêzyka przedmiotowego6. Ten trzeci warunek zbudowania zadowalaj¹cej definicji prawdy  warunek konieczny i zarazem wystarczaj¹cy  potrzebny
jest po to, by uznawalnym zdaniom jednego jêzyka móc jednoznacznie przyporz¹dkowaæ uznawalne zdania drugiego jêzyka i w ten sposób pokazaæ, ¿e istnieje interpretacja metajêzyka w jêzyku przedmiotowym7.
O tym, ¿e wymienionym warunkom stosunkowo ³atwo mo¿na uczyniæ zadoæ
w naukach dedukcyjnych, dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywaæ. Pojawia siê
natomiast ca³y szereg w¹tpliwoci, czy w podobny sposób i na podobnej zasa3 Sformu³owana przez Tarskiego definicja zdania prawdziwego (na u¿ytek algebry klas)
ma nastêpuj¹c¹ postaæ: x jest zdaniem prawdziwym  symbolicznie xÎVr  wtedy i tylko
wtedy, gdy xÎS i gdy ka¿dy ci¹g nieskoñczony klas spe³nia x. Zob. A. Tarski, Pojêcie prawdy w jêzykach nauk dedukcyjnych (1933)..., s. 69.
4 Por. Aneks II.
5 A. Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, (w:) idem, Pisma...,
s. 239240. W innym miejscu pisa³ z kolei, i¿ najpierw jêzyki sformalizowane trzeba by odpowiednio zmodyfikowaæ (dostosowaæ do u¿ytku w innych ga³êziach wiedzy)  mianowicie
tak, aby z ich pomoc¹ mog³a byæ adekwatnie sformu³owana zawartoæ teoretyczna nauk empirycznych. Por. A. Tarski, Prawda i dowód, (w:) ibidem, s. 314.
6 Ibidem, s. 247248.
7 Ibidem, s. 247.
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dzie mo¿na konstruowaæ definicje prawdy równie¿ dla nauk empirycznych. Jak
wiadomo, istnieje ca³y katalog powodów, by tego rodzaju przedsiêwziêcie uznaæ
za niemo¿liwe do zrealizowania czy wrêcz pozbawione sensu. Jedn¹ z istotnych
przeszkód, wyranie dostrze¿on¹ ju¿ przez Tarskiego, jest niemo¿noæ cis³ego
okrelenia formalnej struktury jêzyka nauk empirycznych, w szczególnoci za
fakt, ¿e uznawanie zdañ dokonuje siê w tych naukach nie tylko na podstawie
cile sprecyzowanych regu³ wnioskowania, lecz równie¿ na zasadach ca³kowicie pozaformalnych, pozainferencyjnych, a nawet pozajêzykowych.
Rzecz jasna, problem zdefiniowania prawdy, skoro nie wszêdzie daje siê go
rozwi¹zaæ w sposób równie cis³y i jednoznaczny, jak ma to miejsce w naukach
logiczno-matematycznych (i ew. w fizyce teoretycznej), zawsze mo¿na rozwi¹zywaæ w sposób jedynie przybli¿ony i cz¹stkowy. Mianowicie, jêzyk naturalny
(czy raczej pewne jego fragmenty) mo¿na stopniowo zastêpowaæ jêzykiem o
coraz cilej okrelonej formalnej strukturze, starannie przy tym uwa¿aj¹c, by jak
najmniej ró¿ni³ siê on od tej czêci jêzyka naturalnego (w tym jêzyka nauk empirycznych i jêzyka nauk humanistycznych), która akurat specjalnie nas interesuje. Mo¿liwoci takiej Tarski nie tylko nie wyklucza³, ale do jej wykorzystania
sam wyranie zachêca³.

2.
Jednak wyra¿one przez Tarskiego opinie dalej mog¹ wzbudzaæ pewne w¹tpliwoci. Jest bowiem faktem, ¿e zarówno w naukach empirycznych, jak i w rozmaitych dyskursach potocznych z regu³y i najczêciej operujemy w³anie (nawet
jeli nie robimy tego wystarczaj¹co konsekwentnie) k l a s y c z n y m rozumieniem prawdziwoci. A wobec tego, jeli STP ma byæ zasadniczo zbie¿na z klasycznie rozumian¹ prawd¹ oraz z intuicjami potocznymi w kwestii prawdziwoci, to winna byæ stosowalna, przynajmniej zasadniczo, równie¿ na gruncie
innych nauk i w obrêbie innych ga³êzi wiedzy ni¿ wiedza matematyczno-logiczna. Tymczasem, zdaniem Tarskiego, albo jest to problematyczne (wszak najpierw
nale¿a³oby okreliæ strukturê formaln¹ poszczególnych jêzyków), albo, jak
w wypadku wiedzy potocznej, wrêcz wykluczone; w dyskursie potocznym u¿ywamy bowiem jêzyka naturalnego, a ten  poniewa¿ jest jêzykiem semantycznie zamkniêtym (a wiêc zawieraj¹cym swój w³asny metajêzyk)  uniemo¿liwia
zbudowanie formalnie poprawnej i merytorycznie trafnej definicji prawdy oraz
nie pozwala na konsekwentne operowanie tym pojêciem.
Jeli tedy niemo¿noæ zastosowania STP w innych rodzajach dyskursu ni¿
dyskurs nauk formalnych, mia³aby zarazem oznaczaæ niemo¿noæ zadoæuczynienia klasycznie pojmowanej prawdzie, to wówczas, jak pisze E. Ka³uszyñska,
trudno by³oby nam werdykt Tarskiego uznaæ bez szemrania, a wiêc przyj¹æ go
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z nale¿yt¹ pokor¹ i ostatecznie zrezygnowaæ z zabiegów o osi¹ganie klasycznie
pojmowanej prawdy8.
W zwi¹zku z tym powstaje pytanie: kto tu b³¹dzi? Oczywicie, w jakiej
mierze i w jakim sensie b³¹dz¹ wszyscy i b³¹dzi ka¿dy. B³¹dzi³ Arystoteles, b³¹dzi Ka³uszyñska, b³¹dzê ja... Ale byæ mo¿e b³¹dzi te¿ Tarski? B³¹dzi np. wtedy,
gdy marzy mu siê precyzyjne okrelenie struktury formalnej jêzyka nauk empirycznych (czy choæby pewnych ich fragmentów, fragmentów czysto teoretycznych). B³¹dzi, gdy utrzymuje, ¿e same jedynie zabiegi formalno-jêzykowe wystarczaj¹ po temu, by móc sprostaæ wyzwaniu, jakie niesie ze sob¹ klasyczna
koncepcja prawdy. B³¹dzi, gdy ka¿e nam wierzyæ, ¿e granice semantyki s¹
granicami wiata. B³¹dzi, gdy ufa, ¿e STP ani nie zak³ada, ani nie implikuje
¿adnych zobowi¹zañ ontologicznych (ontological commitments). B³¹dzi, gdy
suponuje, ¿e konfrontacja wyra¿eñ jêzykowych z abstrakcyjn¹ struktur¹ relacyjn¹ w postaci modelu (tj. wiatem wykreowanym przez teoriê) ca³kowicie wystarcza za ich konfrontacjê z rzeczywistoci¹. I wreszcie, mo¿e najbardziej b³¹dzi wtedy, gdy przyjmuje, ¿e opracowany przez niego sposób definiowania
prawdy pozostaje w pe³nej zgodzie (czy te¿: jest zasadniczo zbie¿ny) z klasycznym sposobem jej pojmowania9.

3.
Niekiedy krótko siê stwierdza, i¿ prawdê Tarski definiowa³ na podstawie
pojêcia s p e ³ n i a n i a  spe³niania funkcji zdaniowej przez pewien ci¹g przedmiotów z pewnej dziedziny10. Istotnie, w swojej definicji zdania prawdziwego
Tarski wykorzysta³ semantyczne pojêcie spe³niania w modelu, a nawet wiêcej:
prawdê uwa¿a³ za szczególny przypadek spe³niania formu³ zdaniowych, mianowicie za przypadek spe³niania takich formu³, w których liczba zmiennych wolnych wynosi zero (czego ogólna definicja spe³niania nie wyklucza)11.
Od strony koncepcyjnej i formalnologicznej by³o to niezwykle pomys³owe
rozwi¹zanie  pomys³owe i zarazem proste. O ile jednak w naukach matematycznych ujêcie prawdy jako szczególnego przypadku spe³niania w modelu (a wiêc
8

Por. A. Ka³uszyñska, Epistemiczne pojêcie prawdy, Przegl¹d Filozoficzny  Nowa
Seria 2007, nr 3 (63), s. 53.
9 G³ówne swoje zastrze¿enia wobec STP Tarskiego przedstawi³em w artykule Semantyczna teoria prawdy a realizm, (w:) A. L. Zachariasz (red.), Poznanie a prawda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 257269. Por. te¿ krytyczny komentarz
do przedstawionego tam pogl¹du w: G. ¯urkowska, Czy warunkiem klasycznej idei prawdy
jest transcendencja przedmiotu wobec podmiotu (kilka uwag na marginesie artyku³u J. Dêbowskiego Semantyczna teoria prawdy a realizm), (w:) ibidem, s. 271286.
10 W sprawie pojêcia spe³niania patrz Aneks IV.
11 A. Tarski, Pojêcie prawdy w jêzykach nauk dedukcyjnych (1933)..., s. 69.
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w pewnej abstrakcyjnej strukturze relacyjnej) nie musi wzbudzaæ wiêkszych niepokojów  model semantyczny jêzyka pewnej teorii mo¿e byæ tu bowiem uznany wprost za rzeczywistoæ matematyczn¹, a wiêc ostateczny przedmiot badañ
tej teorii  to w naukach empirycznych okolicznoæ ta jest bardzo trudna do zaakceptowania. Rzecz m.in. w tym, ¿e  jak zazwyczaj siê argumentuje  rzeczywistoæ empiryczna, z któr¹ maj¹ korespondowaæ zdania prawdziwe o tej rzeczywistoci, ma swój autonomiczny i konkretny byt, a wobec tego nie mo¿e byæ
uznana za konstrukcjê wewn¹trzteoretyczn¹  za pewien abstrakt lub powszechnik. Wszak takie rozwi¹zanie od razu przes¹dza³oby przyjêcie okrelonej metafizyki (metafizyki antyrealistycznej), a tym samym by³oby, przynajmniej w jakiej mierze, sprzeniewierzeniem siê intencjom Tarskiego12. Przede wszystkim
jednak by³oby sprzeniewierzeniem siê klasycznej koncepcji prawdy, która domaga siê, by zdania prawdziwe nauk empirycznych korespondowa³y wprost z pewnymi zjawiskami przyrodniczymi (obiektywnie zachodz¹cymi stanami rzeczy),
a nie z jak¹ abstrakcyjn¹ struktur¹ relacyjn¹, budowan¹ z uwagi na pewien sposób rozumienia naszego jêzyka, czyli pewn¹ jego interpretacjê.

4.
Mimo to i mimo szeregu innych zastrze¿eñ (np. ze strony M. Dummetta czy
H. Putnama), równie¿ w naukach empirycznych mo¿na definiowaæ prawdê (zdania prawdziwe) ca³kiem w stylu STP, a wiêc jako prawdziwoæ w modelu. Jak
zauwa¿a Adam Grobler, najprostsza tego rodzaju mo¿liwoæ rysuje siê wtedy,
gdy za m³odym Wittgensteinem za³o¿yæ, ¿e granice naszego jêzyka s¹ granicami wiata, ¿e wiêc struktura jêzyka jest w³aciwym modelem wiata rzeczywistego, co z kolei znaczy, ¿e system relacji wewn¹trzjêzykowych jest dok³adnym
izomorficznym odwzorowaniem systemu relacji wewn¹trzwiatowych. Oczywicie, gdyby to Wittgensteinowskie za³o¿enie przyj¹æ, wówczas STP mo¿na by
bez istotnych przeszkód stosowaæ równie¿ w naukach empirycznych. Wszystkie
zabiegi, jakie w tym wypadku nale¿a³oby wykonaæ, istotnie, sprowadza³yby siê
do zabiegów czysto jêzykowych i formalno-technicznych.
Problem wszelako w tym, ¿e  jak to ponownie zauwa¿a A. Grobler  n i e
w i e m y, czy model naszego jêzyka (np. jego interpretacja jako struktury relacyjnej z³o¿onej z indywiduów, w³asnoci i relacji) jest w ³ a  c i w y m modelem
12

Tarski bowiem pisa³: Mo¿emy wiêc przyj¹æ semantyczn¹ koncepcjê prawdy nie porzucaj¹c w³asnego stanowiska epistemologicznego, jakiekolwiek by ono by³o; mo¿emy pozostaæ naiwnymi realistami, krytycznymi realistami lub idealistami, empirystami lub metafizykami  kimkolwiek bylimy przedtem. W stosunku do tych wszystkich spraw semantyczna
koncepcja prawdy jest ca³kowicie neutralna. Zob. A. Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy
i podstawy semantyki, (w:) idem, Pisma..., s. 268.
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wiata rzeczywistego (empirycznego). Od Tarskiego wiemy natomiast, ¿e dla
jêzyka naturalnego (i tzw. jêzyków semantycznie zamkniêtych) nie sposób jest
zbudowaæ formalnie poprawnej i merytorycznie trafnej definicji prawdy13.
Jednakowo¿, nawet jeli ów optymistyczny punkt widzenia wczesnego Wittgensteina sproblematyzowaæ i odrzuciæ, to w punkcie dojcia wcale nie musimy znaleæ siê tam, gdzie znalaz³ siê póny Wittgenstein, czyli w objêciach sceptycyzmu. Jak to pokaza³ A. Grobler, równie¿ w naukach empirycznych zachodzi
mo¿liwoæ zdefiniowania prawdziwoci na mod³ê Tarskiego, wszelako pod
warunkiem, ¿e potrafimy zrozumiale uj¹æ zwi¹zek modelu z rzeczywistoci¹14.
W tym celu Grobler odwo³uje siê do pojêcia t r a f n o  c i. Pojêcie trafnoci
jest jednak pojêciem wzglêdnym, jest pojêciem zrelatywizowanym do naszych
zainteresowañ, naszych potrzeb poznawczych i naszych celów (poznawczych
i pozapoznawczych). Jego zdaniem, trafny model rzeczywistoci to model u¿yteczny do okrelonych celów15. Z tego punktu widzenia jedno i to samo zdanie mo¿e byæ prawdziwe w jednym modelu, a fa³szywe w innym. Wprowadzo13 Mówi o tym twierdzenie Tarskiego o niedefiniowalnoci prawdy (dla jêzyków semantycznie zamkniêtych). Co najwy¿ej mo¿emy formu³owaæ cz¹stkowe definicje prawdziwoci
zdania  definicje, które mog¹ byæ uwa¿ane za wyjanienia ró¿nych konkretnych zwrotów
typu »X jest zdaniem prawdziwym«. W tym celu wystarczy, jeli w tak zwanym schemacie
T, czyli wyra¿eniu: X jest zdaniem prawdziwym wtedy i tylko wtedy, gdy p, symbol p zast¹pimy jakim konkretnym zdaniem, za w miejsce zmiennej metajêzykowej X wstawimy
dowoln¹ nazwê jednostkow¹ tego zdania, np. jego nazwê cudzys³owow¹ lub jego nazwê strukturalnoopisow¹. Przyk³adowo, cz¹stkowa definicja prawdziwoci zdania nieg jest bia³y bêdzie wtedy mia³a postaæ nastêpuj¹cej T-równowa¿noci: nieg jest bia³y jest zdaniem prawdziwym wtedy i tylko wtedy, gdy nieg jest bia³y. A. Tarski, Pojêcie prawdy w jêzykach nauk
dedukcyjnych (1933)..., s. 1819 oraz Semantyczna..., s. 240 i n. Por. te¿ Aneks II i Aneks V.
14 Zob. A. Grobler, Pojêcie prawdy w jêzykach nauk empirycznych, (w:) idem, Pomy³y
na temat prawdy i sposobu uprawiania filozofii w ogóle, Wydawnictwo Aureus, Kraków
2001, s. 177. Wed³ug Groblera, istotê przedsiêwziêcia Tarskiego mo¿na opisaæ i tak oto.
W naukach dedukcyjnych prawdê mo¿na zdefiniowaæ jako spe³nianie formu³ danego jêzyka
w okrelonym modelu przy ustalonej interpretacji. Por. A. Grobler, Prawda i jasnoæ, (w:)
idem, Pomys³y..., s. 183. Innymi s³owy, prawda polega na okrelonym stosunku pomiêdzy
zdaniami pewnego jêzyka a elementami pewnej abstrakcyjnej struktury relacyjnej (elementami modelu), z³o¿onej z indywiduów, w³asnoci i relacji. Tego rodzaju okrelenie prawdy jest
ca³kowicie zadowalaj¹ce w naukach logiczno-matematycznych, oczywicie, przy za³o¿eniu,
¿e: (1) model  czyli struktura wiata opisywanego za pomoc¹ zdañ konkretnego jêzyka,
a wiêc matematyczna rzeczywistoæ  jest nam dany tak samo jak struktura jêzyka; (2) cz³owiek jest twórc¹ matematycznych wiatów w takim samym stopniu, w jakim jest twórc¹ jêzyka. Zatem, gdyby równie¿ w naukach empirycznych przysz³o nam zadowoliæ siê definicj¹
prawdy w modelu, to wed³ug Groblera nie pozosta³oby nam nic innego, jak przy³¹czyæ siê
do obozu postmodernizmu i og³osiæ, ¿e wiata nie ma, s¹ tylko jego modele, czyli »teksty«.
Ibidem, s. 185. Inaczej mówi¹c, jeli równie¿ w naukach empirycznych poprzestajemy na
prawdziwoci w modelu, to tym samym przyjmujemy, i¿ cz³owiek jest twórc¹ rzeczywistoci
empirycznej dok³adnie w takim samym stopniu, w jakim jest twórc¹ matematycznych modeli,
czyli matematycznych wiatów.
15 Por. A. Grobler, Pojêcie prawdy..., s. 178.
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ne przez Groblera pojêcie trafnoci powoduje tedy relatywizm. I jest to cena,
któr¹ trzeba zap³aciæ za aplikacjê STP do jêzyków nauk empirycznych.
S¹ te¿ inne koszty. Okazuje siê bowiem, ¿e nie wszystkie zdania, które jako
sensowne (a wiêc ostatecznie: prawdziwe lub fa³szywe) dopuszcza model pewnej dziedziny przedmiotowej, s¹ zdaniami empirycznie rozstrzygalnymi, a wiêc
takimi, których prawdziwoæ lub fa³szywoæ daje siê ustaliæ na podstawie konkretnych testów empirycznych. Byæ mo¿e np. jest tak, ¿e niektórym cechom
budowanych modeli nic zgo³a nie odpowiada w rzeczywistoci empirycznej. Na
przyk³ad, zdaniem Groblera, nie da siê empirycznie rozstrzygn¹æ, czy czasoprzestrzeñ ma naturê ci¹g³¹, czy te¿ dyskretn¹. Ci¹g³oæ i/lub nieci¹g³oæ n i e s ¹
bowiem w³asnociami realnej czasoprzestrzeni (cechami empirycznej rzeczywistoci), lecz w³asnociami matematycznych rodków opisu tej czasoprzestrzeni,
w³asnociami wy³¹cznie matematycznych modeli. Podobne w¹tpliwoci zachodz¹ w paru innych wa¿nych kwestiach, w tym m.in. kwestii indywidualnoci/to¿samoci pewnych przedmiotów fizycznych (obiektów kwantowych).
Innymi s³owy, w odniesieniu do niektórych zdañ empirycznych mo¿e siê
pojawiæ zjawisko luki prawdziwociowej, czyli mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e o niektórych zdaniach nie bêdziemy umieli rozstrzygn¹æ, czy s¹ one prawdziwe, czy
fa³szywe. Na przyk³ad nigdy zapewne nie dowiemy siê tego, czy w 49 r. p.n.e.,
przekraczaj¹c Rubikon, Juliusz Cezar po dwakroæ spad³ z konia, czy te¿ spad³
jedynie raz lub mo¿e w ogóle nie spad³. Albo: czy Juliusz Cezar mia³ wtedy
podwy¿szon¹ temperaturê cia³a, czy te¿ temperatura jego cia³a pozostawa³a w
normie? Albo: czy Mr Jones, poniewa¿ w ci¹gu swego ¿ycia ni razu nie znalaz³
siê w tzw. trudnej sytuacji, by³ cz³owiekiem odwa¿nym, czy te¿ by³ tchórzem?
Albo: czy pewien obiekt kwantowy posiada jednoznacznie okrelone pêd i po³o¿enie, czy te¿ obydwu tych parametrów naraz (jednoznacznie okrelonych) nie
posiada i posiadaæ nie mo¿e?

5.
Jak s¹dzê (i byæ mo¿e tak s¹dzi równie¿ Grobler, choæ pewnoci nie mam),
proste uogólnienie definicji Tarskiego na jêzyki nauk empirycznych trudno jest
nam zaakceptowaæ przede wszystkim dlatego, poniewa¿  w i a t e m p i r y c zn y, w odró¿nieniu od rzeczywistoci matematycznej (czyli rozmaitych modeli),
nie jest wiatem wykreowanym przez teorie naukowe.
W zwi¹zku z tym mo¿e on nam p³ataæ rozmaite figle  ju¿ to dlatego, ¿e jest
wiatem o d k r y w a n y m (a nie jedynie konstruowanym), ju¿ to dlatego, ¿e jest
wiatem odkrywanym n i e p r z e r w a n i e (ci¹gle i bez koñca). Znaczy to, ¿e
o prawdziwoci/fa³szywoci przynajmniej niektórych naszych wypowiedzi jêzykowych przes¹dzaj¹ okolicznoci ca³kowicie od nas niezale¿ne  okolicznoci
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znajduj¹ce swój wyraz np. w wynikach obserwacji, pomiaru, eksperymentu czy
innego empirycznego testu (dzieje siê tak, chocia¿ do poznania tego wiata stosujemy narzêdzia przez nas wymylone, np. matematyczne). Znaczy to równie¿,
¿e nasza empiryczna wiedza o wiecie realnym ci¹gle ma charakter jedynie przybli¿ony i jedynie problematyczny (hipotetyczny). A to z kolei znaczy, ¿e w³anie z powodów empirycznych (pozaformalnych i pozajêzykowych) nie jestemy
w stanie definitywnie rozpoznaæ wartoci logicznej naszej wiedzy. Ba, nie doæ,
¿e o pewnych zdaniach (i to zdaniach oznajmuj¹cych) nie jestemy w stanie rozstrzygn¹æ, czy s¹ one prawdziwe czy fa³szywe, to nawet nie umiemy ustaliæ, czy
prawdziwoæ lub fa³szywoæ w ogóle mo¿e im przys³ugiwaæ! Wtedy w³anie
pojawia siê widmo tzw. l u k i p r a w d z i w o  c i o w e j.
Jedna z trudnoci, na jakie natrafiamy przy próbie okrelenia prawdy w jêzykach nauk empirycznych, polega tedy na tym, ¿e nigdy nie mo¿emy byæ stuprocentowo pewni, czy przyjêty przez nas model rzeczywistoci jest modelem
w³aciwym. A wspomniany brak pewnoci powoduje z kolei, i¿ zawsze musimy siê liczyæ z mo¿liwoci¹ jego rewizji, podobnie jak i z rewizj¹ presupozycji,
które ów model wyznaczaj¹. Z tego powodu prawdziwoæ zdañ empirycznych
(definiowana w stylu Tarskiego, a wiêc przy u¿yciu pojêcia spe³niania) nigdy nie
bêdzie prawdziwoci¹ definitywn¹ i, jak siê wyra¿a Grobler, literaln¹16. Okrelona w ten sposób prawda zawsze bêdzie pozostawaæ jedynie prawd¹ warunkow¹  warunkow¹, czyli uwarunkowan¹ trafnoci¹ modelu, w którym zdania
empiryczne maj¹ byæ prawdziwe. Tym samym bêdzie te¿ prawd¹ tylko h i p ot e t y c z n ¹  hipotetyczn¹ w podobnym stopniu, w jakim hipotetyczn¹ pozostaje trafnoæ przyjêtego modelu wiata. Bêdzie prawd¹ jedynie, jak to utrzymuj¹
R. Wójcicki i A. Grobler, p r e s u p o z y c y j n ¹, a wiêc rewidowaln¹ w równym
stopniu, w jakim rewidowalne (= uchylalne z powodu ich fa³szywoci) pozostaj¹ wszystkie nasze presupozycje wyznaczaj¹ce aktualnie przyjêty model wiata
(model uznawany aktualnie za trafny)17.
Za Groblerem mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e podstawowa ró¿nica pomiêdzy
prawd¹ m a t e m a t y c z n ¹ (prawdziwym wyra¿eniem jakiej konkretnej teorii
matematycznej) a prawd¹ e m p i r y c z n ¹ polega na tym, ¿e wybór i poszukiwanie modelu w³aciwego jakiej matematycznej teorii dokonuje siê wedle okrelonych regu³ wnioskowania (to na podstawie przyjêtych regu³ wnioskowania
rozstrzygamy o prawdziwoci jednych zdañ tej teorii, a fa³szywoci innych), gdy
tymczasem w naukach empirycznych poszukiwanie trafnego modelu jakiej konkretnej teorii empirycznej odbywa siê najczêciej poprzez formu³owanie i testowanie rozmaitych hipotez18. Wi¹¿e siê to z uznawaniem jednych zdañ bazowych
16

Por. A. Grobler, O poznawaniu znaczenia, (w:) idem, Pomys³y..., s. 201.
Por. ibidem, s. 202.
Por. A. Grobler, Prawda i jasnoæ, (w:) idem, Pomys³y..., s. 185 oraz idem, Pojêcie
prawdy..., s. 178179.
17
18
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i odrzucaniem innych, a wszystko to dokonuje siê na podstawie przeprowadzanych testów empirycznych: eksperymentu, pomiaru, porównania, obserwacji itp.
Oczywicie, równie¿ sposób testowania zdañ bazowych (za³o¿eñ i prognoz)
okrelaj¹ odpowiednie regu³y, lecz s¹ to regu³y rozstrzygania empirycznego,
a wiêc takie, których stosowalnoæ zale¿y nie tylko od samej formy zdañ (jak
w naukach formalnych), lecz ponadto od pewnych o k o l i c z n o  c i e m p i r y c z n y c h  okolicznoci, które przeprowadzenie jednych eksperymentów (obserwacji, pomiarów itp.) u m o ¿ l i w i a j ¹, a innych u n i e m o ¿ l i w i a j ¹.
Krótko: kluczow¹ trudnoæ, na jak¹ natrafiamy przy próbie aplikacji STP do
jêzyków nauk empirycznych, stanowi odnalezienie w³aciwego (trafnego) modelu badanej rzeczywistoci. W innym razie skazani bymy byli, co ewentualnie by³oby do przyjêcia w naukach logiczno-matematycznych, na wêdrówkê po
wiatach mo¿liwych. W naukach empirycznych poszukiwanie tego modelu odbywa siê za pomoc¹ rozmaitych procedur, w tym empirycznego testowania hipotez (a nie tylko regu³ wnioskowania). Jednak zasadniczo, jak to pokaza³ m.in.
Grobler, jest mo¿liwe definiowanie prawdy na mod³ê Tarskiego równie¿ w naukach empirycznych  w naukach, do których, prócz nauk przyrodniczych, Grobler zalicza tak¿e nauki o zjawiskach psychicznych i zjawiskach spo³ecznych,
czyli nauki humanistyczne.

6.
Rodzi siê wszak¿e w¹tpliwoæ, czy Grobler, dekretuj¹c nauki humanistyczne jako nauki empiryczne, nadmiernie nie uproci³ sprawy. Rzecz przede wszystkim w tym, ¿e nauki humanistyczne  zarówno w stosunku do nauk apriorycznych, jak i w stosunku do nauk aposteriorycznych  odznaczaj¹ siê ca³ym
szeregiem metodologicznych osobliwoci. Koniecznoæ uwzglêdnienia tych ca³kiem nowych elementów metodologicznych wynika przede wszystkim z osobliwoci przedmiotu badania humanistyki. Jeli bowiem przyj¹æ, ¿e humanistykê
interesuj¹ rozmaite wytwory kultury, to zarazem trzeba te¿ przyj¹æ, i¿  w odró¿nieniu od zjawisk przyrodniczych  maj¹ one naturê p s y c h o f i z y c z n ¹.
Wytwory kultury jako przedmioty badañ nauk humanistycznych maj¹ te¿ charakter h o l i s t y c z n y (a nie tylko mnogociowy) i s¹ a k s j o l o g i c z n i e nieobojêtne, a wiêc nasycone w a r t o  c i a m i. Przynajmniej tyle mamy prawo
(i obowi¹zek) przyj¹æ, gdy ukazujemy specyfikê przedmiotu nauk o duchu
(Geisteswissenschaften)19.
19 Gdyby trzymaæ siê ustaleñ, jakie w tej mierze poczynili dwudziestowieczni badacze
podstaw humanistyki, to  m.in. w lad za Wilhelmem Diltheyem, Wilhelmem Windelbandem,
Heinrichem Rickertem, Eduardem Sprangerem, a tak¿e naszymi rodzimymi filozofami nauki
 trzeba by przyj¹æ, i¿ ca³kiem nowymi elementami w metodologii nauk humanistycznych s¹:
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Oczywicie, mimo tych osobliwoci, tak¿e w naukach humanistycznych mo¿emy stosowaæ STP, a wiêc, konsekwentnie, prawdziwoæ zdañ definiowaæ przez
ich spe³nianie w modelu. Wszelako, o czym musimy pamiêtaæ, przyjêcie tego typu
strategii, podobnie jak jej zastosowanie w naukach empirycznych (przyrodniczych), nie uchroni nas przed konfrontacj¹ z rzeczywistoci¹, a wiêc przed pytaniem o trafnoæ skonstruowanego (obranego) modelu. By za tê trafnoæ wykazaæ (rozstrzygn¹æ), bêdziemy przymuszeni uwzglêdniæ nie tylko pewne regu³y
wnioskowania i regu³y empirycznej weryfikacji (czy falsyfikacji), lecz nadto
jeszcze pewne regu³y r o z u m i e n i a, a wiêc r e g u ³ y h e r m e n e u t y c z n e.
Ma siê rozumieæ, równie¿ tutaj konstruowane przez nas modele s¹ wyznaczone przez okrelon¹ interpretacjê jêzyka danej nauki. Jednak o interpretacji
wyra¿eñ jêzyka nauk humanistycznych, prócz wzglêdów formalnych (samej tylko formy wyra¿eñ) i konkretnych okolicznoci empirycznych (faktów), wspó³stanowi¹ tak¿e okrelone w a r t o  c i. Nie przypuszczam tedy, by model jêzyka
jakiej nauki humanistycznej zarazem móg³ byæ modelem w³aciwym badanej
rzeczywistoci, jeli przy jego konstruowaniu zosta³aby pominiêta okrelona perspektywa aksjologiczna (np. rozgraniczenie na sacrum i profanum), a wiêc odniesienie do konkretnych wartoci. Wszak wtedy zniknê³yby powody, ze wzglêdu na które, obok nauk apriorycznych i aposteriorycznych, nale¿a³oby jeszcze
wyodrêbniæ trzeci metodologiczny typ nauki, mianowicie nauki humanistyczne.
W ten bowiem sposób zamknêlibymy sobie nie tylko mo¿liwoæ rozumienia
cudzych wypowiedzi, a przede wszystkim mo¿liwoæ rozumienia pewnych faktów: faktów psychicznych, faktów historycznych, faktów spo³ecznych,
faktów artystycznych, faktów moralnych, faktów religijnych, faktów kulturowych, faktów prawno-politycznych, a nawet, jak siê zdaje, faktów jêzykowych i faktów komunikacyjnych. Za Kantem mo¿na te¿ powiedzieæ, i¿
stalibymy siê ca³kowicie niewra¿liwi na ró¿nicê pomiêdzy Sein i Sollen czy te¿,
jak kto woli, pomiêdzy quaestio facti i quaestio iuris.

7.
Rzecz jasna, doskonale wiem, ¿e w obrêbie nauk humanistycznych mo¿na
jeszcze wyodrêbniæ (nie tylko zreszt¹ w lad za Diltheyem, Windelbandem, Rickertem i Sprangerem, ale tak¿e w lad za Ajdukiewiczem i Cze¿owskim) trzy
(1) r o z u m i e n i e, (2) i n t u i c y j n e u j ê c i e c a ³ o  c i oraz (3) o c e n a w a r t o  c i.
Por. T. Cze¿owski, O naukach humanistycznych, (w:) idem, Odczyty filozoficzne, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydzia³u Filologiczno-Filozoficznego UMK, t. VII, z. 1,
Toruñ 1958, s. 57. Rzecz jasna, charakterystykê dziedziny badania nauk humanistycznych ³atwo mo¿na by dzisiaj rozwin¹æ, dodaj¹c na przyk³ad, i¿ humanistykê zajmuj¹ wprawdzie
p r z e d m i o t y i n t e n c j o n a l n e, ale zarazem s¹ to przedmioty nale¿¹ce do Popperowskiego Trzeciego wiata (W-3). Etc.
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dalsze metodologiczne typy nauk: (1) nauki o typie n o m o t e t y c z n y m, jak
np. psychologia wyjaniaj¹ca lub psychologia spo³eczna, (2) nauki o typie i d i og r a f i c z n y m, jak np. historia, oraz (3) nauki o typie a k s j o l o g i c z n y m,
jak np. antropologia kulturowa, historiozofia, etyka, estetyka czy prawo20. Wszelako zarazem wiem te¿, jak zreszt¹ wszyscy to wiemy, ¿e wymienione trzy typy
nauk wzajemnie siê przenikaj¹ i ¿e pró¿no by szukaæ takiej nauki humanistycznej, która reprezentowa³aby metodologicznie czysty wzorzec naukowoci (odpowiednio do metodologicznego typu). Jest raczej przeciwnie. Wprawdzie w ka¿dej
z nauk humanistycznych przewa¿a która z wy¿ej wymienionych metodologicznych strategii, lecz zarazem jest te¿ tak, ¿e wspó³wystêpuj¹ w niej pozosta³e.
Jest to wszak¿e kwestia drugorzêdna. Natomiast kwesti¹ pierwszorzêdnej rangi jest odniesienie do autonomicznie istniej¹cej rzeczywistoci. W tym wypadku nie tyle chodzi o odniesienie do rzeczywistoci przyrodniczej, ile raczej
o odniesienie do wiata ducha: zarówno do rzeczywistoci ducha subiektywnego (tj. wiata ludzkich umys³ów i ludzkich pragnieñ), jak i do rzeczywistoci
ducha obiektywnego (w tym wiata kultury). To bowiem, co jest nam w stanie zagwarantowaæ STP, w istocie rzeczy sprowadza siê do, jak powiedzia³by
Grobler, swobodnej wêdrówki po konstelacjach wiatów mo¿liwych  wêdrówki
niechby i pe³nej fantazji, lecz w istocie lepej. lepej w tym sensie, ¿e ¿aden
z tych wiatów mo¿liwych (czyli modeli) nie jest w ¿aden sposób wyró¿niony.
Wszak wszystkie one  i to ze wzglêdu na sam¹ formê wyra¿eñ pewnego jêzyka
 gwarantuj¹ prawdziwoæ tych wyra¿eñ. Jest to jednak prawdziwoæ czysto formalna. Jeli tedy, który z nich mamy jako specjalnie wyró¿niæ jako ten w³aciwy (resp. standardowy, trafny, zamierzony itp.), to nie wystarcz¹ nam po temu
same jedynie regu³y inferencji, a nawet regu³y inferencji i, dodatkowo jeszcze, regu³y empirycznej weryfikacji wiedzy. Pojêcie prawdziwoci w jêzykach nauk humanistycznych, nawet jeli tê prawdziwoæ definiujemy jako spe³nianie w modelu
(czyli w duchu STP), domaga siê jeszcze we r y f i k a c j i t el e o l o g i c z n e j
i a k s j o l o g i c z n e j. Zatem w naukach humanistycznych, gdy sporód wielu
ró¿nych teoretycznych modeli interesuje nas wy³¹cznie ten w³aciwy, wtedy
nie ma innego sposobu zidentyfikowania takiego modelu, jak odniesienie do
pewnej hierarchii celów i wartoci, odniesienie do pewnych kulturowych standardów (przestrzeni duchowej epoki), odniesienie do pewnego ³adu aksjologicznego. Tylko wszak pod tym warunkiem i przy tego rodzaju za³o¿eniach mo¿liwe staje siê r o z u m i e n i e k o g o  l u b c z e g o  , m o ¿ l i w e s t a j e
s i ê d o t a r c i e d o p i e r w o t n y c h  r ó d e ³ w s z e l k i e g o s e n s u21.
20 Por. K. Ajdukiewicz, Metodologiczne typy nauk, (w:) idem, Jêzyk i poznanie, t. I: Wybór pism z lat 19201939, PWN, Warszawa 1985, s. 287313, zw³. s. 306313.
21 W sprawie ró¿nych koncepcji rozumienia i osobliwoci hermeneutycznych zabiegów
(u Diltheya, Sprangera, Heideggera, Gadamera i innych) patrz: Sowiñski G. (red.), Wokó³ rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1993. Niestety,
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Tak czy owak równie¿ w badaniach humanistycznych  a wiêc gdy jednym
z naszych celów badawczych, poza wykryciem jakiej prawid³owoci i/lub ustaleniem pewnych faktów, staje siê jeszcze r o z u m i e n i e  zachodzi koniecznoæ
odwo³ania siê do  r ó d e ³ .
Przy czym, aby jakie ród³o ods³oni³o nam swój ród³owy sens, nie wystarczy zastosowanie okrelonych regu³ wnioskowania i przeprowadzenie okrelonych testów empirycznych, lecz  co najmniej na potrzeby tzw. analizy wewnêtrznej  niezbêdne staje siê jeszcze odwo³anie do okrelonych zasad
rozumienia: zasad uwzglêdniaj¹cych odniesienie do okrelonych celów i wartoci, do okrelonego uk³adu pojêciowego, do okrelonej przestrzeni duchowej
i do intelektualnego horyzontu pewnej osoby, pewnego rodowiska lub pewnej
epoki. S³owem, poza Ego i Non-ego, niezbêdne staje siê jeszcze uwzglêdnienie
Drugiego, czyli Alterego. Aby tedy ods³oni³ siê nam pierwotny sens pewnych
róde³ historycznych, archeologicznych, literaturoznawczych, jêzykoznawczych
etc., a tym samym rozumienie mog³o w ogóle dojæ do skutku, klasyczna relacja intencjonalna musi przeobraziæ siê w r e l a c j ê d i a l o g i c z n ¹, a przynajmniej ust¹piæ jej pola.
Gdy chodzi o l i t e r a t u r o z n a w s t w o (teoriê i historiê literatury), to takim materia³em ród³owym bêd¹ konkretne literackie dzie³a sztuki  dzie³a
sztuki, które, zanim zostan¹ poznane (czy choæby tylko zrekonstruowane),
wpierw badacz musi uczyniæ przedmiotem estetycznym, a wiêc musi doprowadziæ do konkretyzacji danych dzie³. Tylko wtedy bowiem bêdzie zdolny dostrzec
specyficzne dla tego dzie³a jakoci, jakoci postaciowe, konkretne zestroje tych
jakoci oraz nadbudowane nad nimi wartoci estetyczne22. Równie¿ tylko wtedy bêdzie w stanie sformu³owaæ pewne s¹dy estetyczne: zarówno te sprawozdawcze (stwierdzaj¹ce), jak i te oceniaj¹ce (dotycz¹ce wartoci danego przedmiotu estetycznego)23.
Gdy za chodzi o h i s t o r i ê (jako naukê idiograficzn¹), to materia³em ród³owym bêd¹ w niej wszystkie ocala³e lady kultury materialnej i kultury duchowej czasów minionych. A wiêc prócz znalezisk archeologicznych i ocala³ych
przedmiotów u¿ytkowych, w rachubê wchodz¹ tutaj ró¿nego rodzaju ród³a pisane, jak np. zachowane dokumenty, opisy kronikarskie, wspomnienia, pamiêtniki, a poniek¹d tak¿e ró¿nego rodzaju dzie³a sztuki. Zw³aszcza w tym drugim
wypadku (a wiêc w wypadku róde³ pisanych) niezbêdne jest wnikniêcie w treæ
zachowanej wypowiedzi, czyli jej zrozumienie. A dokonaæ siê to mo¿e przy u¿ykwestii tej  mimo ca³ej jej donios³oci  nie mogê tutaj szerzej rozwin¹æ. Jest to osobny
i skomplikowany temat dla siebie. Por. te¿ H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, t³um. B. Baran, Wydawnictwo inter esse, Kraków 1993.
22 Szczegó³y w: R. Ingarden, O poznawaniu dzie³a literackiego, (w:) idem, Studia z estetyki, t. I, PWN, Warszawa 1957, s. 178179 i poprzednie.
23 Ibidem, s. 174.
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ciu, z jednej strony, analizy czysto lingwistycznej, z drugiej za, rozmaitych
metod hermeneutycznych  metod, które umo¿liwi¹ ca³ociow¹ rekonstrukcjê
intencji znaczeniowych autorów tych dokumentów: ich celów i d¹¿eñ, ich przestrzeni mentalnej oraz wiata duchowego, w którym ¿yli (w tym tak¿e wiata
wartoci i wiata sensu).
Oczywicie, mimo to  mimo zastosowania okrelonych (mniej lub bardziej
wyrafinowanych) narzêdzi empirycznych, analityczno-lingwistycznych i hermeneutycznych  nigdy zapewne nie bêdziemy mieæ gwarancji, i¿ nie natkniemy
siê na lukê prawdziwociow¹. Wtedy za van Fraassenem i Groblerem trzeba
zapytaæ: czy jest ona pozorna, czy jednak autentyczna. Albo: czy jest ona skutkiem (i kwesti¹) naszego b r a k u d o s t ê p u do pewnych faktów/wartoci, czy
te¿ jest ona skutkiem (i kwesti¹) b r a k u s a m y c h f a k t ó w / w a r t o  c i?
Inaczej mówi¹c, podstawowy dylemat, z jakim mamy do czynienia w sytuacji naszego spotkania z luk¹ prawdziwociow¹, jest nastêpuj¹cy. Skoro nie
wszystkie nasze myli, przekonania, s¹dy i zdania s¹ jednoznacznie prawdziwe
lub jednoznacznie fa³szywe, to czy powsta³a w ten sposób luka prawdziwociowa jest rezultatem naszego niepe³nego dostêpu poznawczego do badanej rzeczywistoci, czy te¿ mo¿e jest ona rezultatem niedookrelenia samej tej rzeczywistoci  podobnie jak zdaniem Ingardena niedookrelone z samej swej natury
s¹ dzie³a sztuki. Innymi s³owy, czy miejsca niedookrelenia (luki) zawieraj¹
siê jedynie w naszych teoretycznych konstrukcjach jako tworach intencjonalnych
(niezale¿nie od tego, jak bardzo s¹ one wyrafinowane), czy te¿ mo¿e racjê ma
Hilary Putnam, gdy twierdzi, i¿ wiat nie jest wyrobem gotowym, a wiêc to
sama rzeczywistoæ pozostaje niedookrelon¹?

8.
Twierdzê, ¿e  po pierwsze  wprawdzie realnie istniej¹ca rzeczywistoæ,
w tym tak¿e rzeczywistoæ wstecznie pochodna (postaktualna), nieprzerwanie
ewoluuje (i w tym trywialnym sensie, istotnie, wiat nie jest wyrobem gotowym), ale zarazem autonomiczny sposób istnienia tej rzeczywistoci zasadniczo odbiega od czysto intencjonalnego sposobu istnienia rozmaitych konstrukcji teoretycznych, m.in. w postaci modeli czy wiata przedstawionego w dzie³ach
sztuki. Innymi s³owy, realnie istniej¹cym przedmiotom, w przeciwieñstwie do
przedmiotów intencjonalnych, nic nie brakuje. To tylko nasza o nich wiedza jest
ci¹gle niepe³na (niedoskona³a), a nasze o nich wyobra¿enia  jako u³omne lub
ma³o adekwatne.
Twierdzê te¿, ¿e  po drugie  rozstrzygniêcia antyrealistyczne, do których
sk³ania siê dzisiaj znaczna czêæ prominentnych filozofów nauki (Dummett, Putnam czy Quine), czêsto s¹ owocem pomieszania badanych w nauce przedmio-
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tów z narzêdziami u¿ywanymi do ich badania. Pomieszanie to, w szczególnoci, zachodzi wtedy, gdy konstruowane przez nas modele semantyczne uznaje siê
wprost za badan¹ rzeczywistoæ (gdy w³asnoci tych modeli uznaje siê za w³asnoci samej rzeczywistoci) albo, inny rodzaj pomieszania, gdy jêzykowe rodki
wyra¿ania pewnych wyników poznawczych uchodz¹ wprost za same te wyniki.
W zwi¹zku z tym twierdzê równie¿, ¿e  po trzecie  STP w sformu³owaniu
Tarskiego jest zapewne wynikiem godnym zainteresowania i najwy¿szego szacunku (i s¹ po temu ca³kiem dobre powody), ale w³aciwym i najbardziej efektywnym obszarem jej stosowalnoci pozostaj¹ jêzyki nauk dedukcyjnych. Zarazem jednak, i to w pewnej istotnej mierze, STP jest te¿ przedsiêwziêciem
chybionym. Sedno rzeczy polega na tym, ¿e  wbrew opinii samego Tarskiego
 STP nie ca³kiem trafia w podstawowe przes³anie klasycznej koncepcji prawdy. W istocie rzeczy bowiem STP w c a l e n i e w y p r o w a d z a n a s p o z a
j ê z y k i teoretyczne konstrukcje w postaci modeli, co sprawia, ¿e z pe³nym powodzeniem mo¿e byæ stosowana jedynie w naukach formalnych, w których odwo³anie siê do pojêcia korespondencji w sensie s³abym (teoriomodelowym) mo¿na uznaæ za ca³kowicie wystarczaj¹ce24.
Natomiast w naukach empirycznych (zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych) jest ma³o efektywna poznawczo, jeli wrêcz nie ja³owa czy po prostu trywialna. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wskazuje ona na warunek konieczny prawdziwoci, lecz nie formu³uje warunku wystarczaj¹cego. Mo¿na te¿ powiedzieæ
(za Ka³uszyñsk¹), ¿e  gdyby trzymaæ siê klasycznej dyrektywy definiowania 
STP wskazuje na rodzaj najbli¿szy (genus proximus) prawdziwoci, ale pomija jej ró¿nicê gatunkow¹ (differentia specifica)25.
Aby siê o tym przekonaæ, wemy pod rozwagê takie oto sformu³owanie klasycznej definicji prawdy (stylizowane na sformu³owaniach Kotarbiñskiego):
(1) Zdaniem prawdziwym jest zdanie, które stwierdza, ¿e rzeczy maj¹ siê tak
a tak, i tak w³anie one siê maj¹.
Trzymaj¹c siê instrukcji Tarskiego, aby uzyskaæ cz¹stkowe definicji prawdy,
wystarczy w tzw. schemacie T, czyli wyra¿eniu typu X jest zdaniem prawdziwym
wtedy i tylko wtedy, gdy p, w miejsce p podstawiæ jakie konkretne zdanie,
natomiast w miejsce metajêzykowej zmiennej X konkretn¹ nazwê jednostkow¹ tego zdania, np. jego nazwê cudzys³owow¹.
W rezultacie taka cz¹stkowa definicja prawdziwoci np. zdania wyrok jest
sprawiedliwy bêdzie mia³a nastêpuj¹c¹ brzmienie:
(2) Zdanie wyrok jest sprawiedliwy jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy,
gdy wyrok jest sprawiedliwy.
24

W sprawie rozumienia relacji korespondencji, w tym pojêcia s³abej i mocnej korespondencji, por. J. Woleñski, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 160164.
25 E. Ka³uszyñska, op. cit., s. 58.
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Albo, siêgaj¹c do innego przyk³adu:
(3) Zdanie Robert jest odwa¿nym mê¿czyzn¹ jest prawdziwe wtedy i tylko
wtedy, gdy Robert jest odwa¿nym mê¿czyzn¹.
Jak widaæ, zgodnie z instrukcj¹ Tarskiego, aby pewne zdania uznaæ za prawdziwe, wystarczy wiedzieæ, j a k i s t a n r z e c z y one opisuj¹, a wiêc dysponowaæ takim modelem naszego jêzyka, który stwierdzany przez jakie konkretne zdanie stan rzeczy dopuszcza, scil. umieszcza go w pewnej abstrakcyjnej
strukturze (w pewnym wiecie mo¿liwym) i dziêki temu pozwala go nale¿ycie
skonceptualizowaæ.
Tymczasem w klasycznej definicji prawdy idzie o to, by ten opisywany
(i stwierdzany w zdaniu) stan rzeczy nie tylko da³ siê nale¿ycie (w danym jêzyku) skonceptualizowaæ (= racjonalnie pomyleæ = usytuowaæ w pewnej abstrakcyjnej strukturze), ale zarazem r z e c z y w i  c i e z a c h o d z i ³. Mo¿na tedy
powiedzieæ, ¿e STP  a cilej: sposób definiowania prawdy na mod³ê Tarskiego  wcale nie wyprowadza nas poza jêzyk (za Quinem: nie sprowadza nas
z drzewa jêzyka). Innymi s³owy, zawsze wtedy, gdy bêdziemy mówili, jedynie
i tylko, o prawdziwoci w modelu, granice semantyki jêzyka bêd¹ dla nas pozostawaæ, tak jak pozostaj¹ dla Tarskiego, granicami wiata.

9.
Czy sposób definiowania prawdy na mod³ê Tarskiego mo¿e mieæ zastosowanie równie¿ w naukach humanistycznych, w szczególnoci w aksjologicznym
typie tych nauk? S¹dzê, ¿e nie ma po temu ¿adnych istotnych przeciwwskazañ
 oczywicie, w tym ograniczonym sensie, w jakim Tarski mówi o cz¹stkowych
definicjach prawdy. W ka¿dym razie ¿adnej powa¿nej przeszkody nie stanowi
po temu nawet obecnoæ zdañ oceniaj¹cych (ocen, s¹dów wartociuj¹cych; niem.
Werturteile). A wiêc, tak jak w oparciu o schemat T mo¿na utrzymywaæ, i¿ zdanie nieg jest bia³y jest prawdziwe zawsze i tylko wtedy, gdy nieg jest bia³y,
tak z równie dobrym skutkiem sens predykatów jest prawdziwe i jest fa³szywe mo¿e byæ objaniany równie¿ w zdaniach oceniaj¹cych, czyli zdaniach typu:
Anna jest urodziw¹ kobiet¹, Werdykt tego s¹du by³ haniebny, Tancerka
porusza³a siê z wyj¹tkow¹ gracj¹, Karierowiczostwo i ¿¹dza w³adzy le s³u¿¹
dobru wspólnemu etc.
Rzecz jasna, tak jak w naukach empirycznych, tak i w naukach humanistycznych (w szczególnoci, aksjologicznych), jeli naszym celem stanie siê osi¹gniêcie prawdziwoci w sensie klasycznym, to samo tylko formu³owanie tego typu
T-równowa¿noci oraz konstruowanie modeli, w których s¹ one prawdziwe, na
pewno nas nie zadowoli. S³owem, jeli ju¿ bêdziemy wiedzieli, jaki to stan rzeczy jest stwierdzany przez okrelone zdania, to  aby w pe³ni zadoæuczyniæ kla-
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sycznej definicji prawdy  naszym nastêpnym krokiem winno byæ ustalenie
(sprawdzenie), czy ów stan rzeczy istotnie zachodzi (istnieje, ma miejsce).
A wtedy nie wystarcz¹ analizy formalnologiczne i czysto pojêciowe (a wiêc wêdrówka po rozmaitych konstelacjach wiatów mo¿liwych). Wtedy trzeba zejæ
do rzeczy samych i to je zapytaæ, jak faktycznie sprawy siê maj¹. Innymi s³owy, wtedy t r z e b a s i ê g n ¹ æ d o  r ó d e ³, np. archeologicznych, kronikarskich, literaturoznawczych, jêzykoznawczych, religioznawczych, kulturoznawczych itp.
Oczywicie, zawsze pytamy, by siê tak wyraziæ, z wnêtrza jakiego modelu. Wszelako, gdy mimo natrêtnie ponawianych pytañ, ród³a milcz¹, znaczy
to, ¿e co nie jest porz¹dku: albo z naszymi pytaniami, albo mo¿e i z ca³ym
modelem (z wnêtrza którego pytamy). Czasami wystarczy zmodyfikowaæ same
jedynie pytania. Czasami jednak, by fakty (postawy, d¹¿enia, postanowienia lub
wartoci) mog³y przemówiæ, trzeba zmieniæ model.
Przy tym, w naukach humanistycznych (co najmniej w aksjologicznym ich
typie), w odró¿nieniu od nauk przyrodniczych, aby móc siê przekonaæ o trafnoci lub nietrafnoci przyjêtego modelu, nie wystarczy odwo³aæ siê do okrelonych regu³ inferencji (jak w naukach formalnych) lub do okrelonych procedur
empirycznej weryfikacji wiedzy (jak w naukach przyrodniczych). W humanistyce bowiem o trafnoci przyjêtego modelu wspó³decyduj¹ równie¿ okrelone regu³y rozumienia i regu³y sensu. Istotny wp³yw na te regu³y, poza wzglêdami
natury czysto formalnej i czysto empirycznej, maj¹ za rozmaite systemy wartoci  systemy wartoci moralnych, estetycznych, religijnych, utylitarnych, kulturowo-etnicznych, politycznych, wiatopogl¹dowych, ideologicznych i innych.
Tutaj zatem, czyli w naukach humanistycznych, wiernoæ reprezentowania przez
model zale¿y nie tylko od odniesienia do daj¹cej siê kauzalnie i matematycznie
u³adziæ dziedziny faktów empirycznych. W naukach humanistycznych o trafnoci modelu (wspó³-) stanowi, czêstokroæ w sposób decyduj¹cy, sfera sensu  sfera, która czyni zrozumia³ym i mo¿liwym do wyjanienia wszystko to, czego
matematycznie i kauzalnie u³adziæ siê nie da, a co mimo to jest nie mniej rzeczywiste, skutkotwórcze i istotne ni¿ fenomeny czysto empiryczne.
Innymi s³owy, bez odpowiednich zabiegów hermeneutycznych nigdy nie bêdziemy w stanie ustaliæ, jak naprawdê rzeczy siê maj¹ z mniej lub bardziej kaprynymi decyzjami w³adców, z heroicznymi zrywami ludzkich zbiorowoci,
z wiaro³omstwem niektórych mê¿ów stanu, z nikczemnoci¹ elit, z haniebnym
paktowaniem, a nawet z architektur¹ cmentarn¹ u staro¿ytnych Egipcjan, Babiloñczyków czy Persów. Bez tej perspektywy  perspektywy hermeneutycznej
i aksjologicznej  sprawy te by³yby dla nas równie zakryte (nieczytelne i niezrozumia³e), jak ci¹gle zakryte (nieczytelne i niezrozumia³e) pozostawa³yby np.
egipskie piktogramy czy tabliczki z pismem klinowym Sumerów. W badaniach
humanistycznych zawsze tedy, z koniecznoci i nieuchronnie, bêdziemy mieli do
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czynienia z h e r m e n e u t y z a c j ¹ b y c i a i h e r m e n e u t y z a c j ¹
f a k t ó w   faktów mentalnych, kulturowych, spo³ecznych, politycznych, historycznych etc.26

10.
Nie s¹dzê jednak, by okolicznoæ ta by³a zarazem wystarczaj¹c¹ podstaw¹
do przyjêcia tezy o hermeneutyzacji samej prawdy oraz do dyskredytowania,
problematyzowania, kwestionowania czy kontestowania prawdy klasycznie ujêtej. Zasadniczo bowiem prawdziwoæ naszych s¹dów o wiecie kultury duchowej cz³owieka (np. o pewnych dzie³ach sztuki lub pewnych przedmiotach spo³eczno-kulturowych) jest i powinna byæ pojmowana tak samo, jak prawdziwoæ
naszych s¹dów o wszystkich innych przedmiotach czy dziedzinach przedmiotowych. Ró¿nice pomiêdzy prawd¹ matematyczn¹, prawd¹ empiryczn¹ i prawd¹
humanistyki dotycz¹ tedy nie tyle samej koncepcji prawdy (tj. sposobu jej pojmowania albo jej natury), ile raczej warunków jej stwierdzalnoci i ewentualnie
kryteriów prawdziwoci/fa³szywoci. Inne one bêd¹ w wypadku nauk formalnych, inne w wypadku nauk empirycznych, a jeszcze inne w wypadku nauk humanistycznych. Inne  przede wszystkim z uwagi na ró¿nice w samym przedmiocie badania. Nadto jednak, w obrêbie dyscyplin humanistycznych, prócz
prawdy klasycznie ujêtej, bêd¹ mia³y zastosowanie tak¿e inne jej koncepcje 
koncepcje nieklasyczne (kryteriologiczne), a nawet ca³kiem pozapoznawcze, a¿
po ontologizacjê prawdy27.
Z tego samego powodu inne, ni¿ w naukach matematycznych i w naukach
empirycznych, bêd¹ nas obowi¹zywaæ regu³y rozstrzygania o trafnoci przyjmowanych modeli. Albowiem w naukach humanistycznych identyfikacja w³aciwego modelu badanej rzeczywistoci (rzeczywistoci ducha subiektywnego i rzeczywistoci ducha obiektywnego) dodatkowo musi uwzglêdniaæ fakt, i¿ jêzyki
nauk humanistycznych  poza tym, ¿e co z n a c z ¹ i co o z n a c z a j ¹  rów26 W filozofii nauki, zw³aszcza najnowszej (po Th. Kuhnie), coraz czêciej zwraca siê
uwagê nie tylko na hermeneutyzacjê humanistyki, ale tak¿e na hermeneutyzacjê przyrodoznawstwa. Por. pod tym wzglêdem B. Tuchañska, Prawda nauki i prawda rozumienia, (w:)
A. Motycka (red.), Wiedza a prawda, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 145164
(zw³. s. 157 i n.).
27 Na przyk³ad zdaniem Ingardena w odniesieniu do ró¿nego rodzaju dzie³ sztuki
(zw³aszcza za sztuk przedstawiaj¹cych) zastosowanie znajduje co najmniej siedem ró¿nych
pojêæ prawdziwoci. Szczegó³y por. w: R. Ingarden, O ró¿nych rozumieniach prawdziwoci w dziele sztuki, (w:) idem, Studia z estetyki..., s. 373389. Por. te¿ idem, O tak zwanej
prawdzie w literaturze, (w:) ibidem, s. 393439. Wymienione przez Ingardena pojêcia
prawdziwoci zasadniczo jednak s¹ czym jedynie metaforycznym i wtórnym wobec klasycznie pojêtej prawdy.
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nie¿ co w y r a ¿ a j ¹. W odró¿nieniu od jêzyków nauk dedukcyjnych i jêzyków
nauk empirycznych (w ich wyidealizowanej postaci), jêzyki nauk humanistycznych
s¹ wiêc, jak byæ mo¿e wolno powiedzieæ, p o t r ó j n i e p r z e z r o c z y s t e:
(1) przezroczyste wobec swego z n a c z e n i a, (2) przezroczyste wobec swych
d e n o t a t ó w i (3) przezroczyste wobec p r z e ¿ y æ p s y c h i c z n y c h ich
u¿ytkowników28.
Szczegó³owe rozwiniêcie tej ostatniej kwestii muszê jednak od³o¿yæ na inn¹
okazjê. Dzisiaj za chcê powiedzieæ tylko jedno. Z poznawaniem wiata duchowego cz³owieka sprawy maj¹ siê poniek¹d analogicznie, jak z poznawaniem
dzie³ sztuki. Znaczy to, ¿e ka¿dy wytwór kultury, zanim uczynimy go przedmiotem poznania i krytyczno-badawczego os¹du, uprzednio  m.in. w imiê poznawczej rzeczowoci  winien staæ siê przedmiotem rozumiej¹cego dowiadczenia,
np. percepcji Alterego czy percepcji estetycznej. Dok³adnie tak, jak np. konkretne literackie dzie³o sztuki, zanim odniesiemy siê do niego na sposób czysto poznawczy (i ewentualnie sformu³ujemy o nim pewne s¹dy, które nastêpnie bêdzie
mo¿na kwalifikowaæ jako prawdziwe lub fa³szywe), uprzednio musimy uczyniæ
przedmiotem estetycznym i w³anie na tej drodze dowiadczyæ ród³owej obecnoci zawartych w nim jakoci.
I na koniec jeszcze jeden drobiazg. Wbrew ró¿nym modnym dzisiaj stanowiskom twierdzê, podobnie zreszt¹ jak czyni to E. Ka³uszyñska, i¿ to wcale nie
dlatego pewne zdania czy opinie uznajemy za prawdziwe, poniewa¿ s¹ one akceptowalne (s³usznie stwierdzalne). Jest wprost przeciwnie: tak jak pewne zdania
s³usznie odrzucamy, poniewa¿ s¹ fa³szywe, tak  na tej samej zasadzie  pewne
inne zdania akceptujemy (s³usznie stwierdzamy), poniewa¿ s¹ prawdziwe. Istotnie, w tym jednym punkcie M. Dummett ma racjê. Przeto, kto postêpuje inaczej,
jak on sam, prêdzej czy póniej wyl¹duje w obozie konstruktywistów i na pozycjach justyfikacjonizmu (tak¿e w teorii prawdy) i antyrealizmu.

28 W sprawie zasady przezroczystoci por. J. Dêbowski, W kwestii przezroczystoci znaku. Preliminaria semiotyczne, formalnologiczne i teoriopoznawcze, (w:) A. Kiklewicz, J. Dêbowski (red.), Jêzyk poza granicami jêzyka. Teoria i metodologia wspó³czesnych nauk o jêzyku, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej UWM, Olsztyn 2008, s. 139156. Por.
te¿ J. Dêbowski, The Principle of Transparency of the Sign and the Problem of Cognitive Mediation and Epistemological Immediatism, Santalka/Coactivity. Filosofija/Philosophy Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius 2007, t. 15, nr 1, s. 410.
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Aneks I
Klasyczna koncepcja prawdy w wybranych
jej sformu³owaniach
Podstawowa idea zawieraj¹c¹ siê w klasycznej (resp. korespondencyjnej)
koncepcji prawdy by³a (i jest) wyra¿ana na ró¿ne sposoby. Oto niektóre jej sformu³owania.
1. Platon (Sofista, t³um. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1956):
(a) [...] s¹d fa³szywy to bêdzie ten, który stwierdza co przeciwnego ni¿ to,
co jest. (s. 49)
(b) [...] to twierdzenie bêdziemy uwa¿ali za fa³szywe, które mówi, ¿e nie istnieje to, co istnieje, i to, które mówi, ¿e istnieje to, czego nie ma. (s. 49)
(c) To prawdziwe z nich mówi o tobie co tak, jak jest [...]. A to fa³szywe
mówi co innego, ni¿ jest [...]. (s. 93)
2. Arystoteles (Metafizyka, Ã, 7, 26-27): Jest fa³szem powiedzieæ o tym, co
jest, ¿e nie jest, lub o tym, co nie jest, ¿e jest; jest prawd¹ powiedzieæ
o tym, co jest, ¿e jest, lub o tym, co nie jest, ¿e nie jest29.
3. S³ynna formu³a Isaaca ben Salomona Israëli (z Ksiêgi definicji), utrwalona i upowszechniona przez Tomasza z Akwinu (Quaestiones, dysputate de veritate, qu. I, art. 1):
Veritas est adaequatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit
esse quod est vel non esse, quod non est.
4. Kant (Krytyka czystego rozumu, B 83 i B 350, t³um. R. Ingarden):
(a) Jeli prawdziwoæ polega na zgodnoci poznania z jego przedmiotem, to
przedmiot ten musi byæ przez to odró¿niony od innych przedmiotów; poznanie
bowiem jest fa³szywe, jeli nie zgadza siê z przedmiotem, do którego siê je odnosi, jakkolwiek zawiera w sobie co, co zapewne mog³oby byæ wa¿ne dla innych przedmiotów.
(b) [...] prawda albo pozór nie wystêpuje w przedmiocie, o ile siê go ogl¹da,
lecz w s¹dzie o nim, o ile siê o nim myli.
29

Cytujê w przek³adzie J. £ukasiewicza za: J. £ukasiewicz, O zasadzie sprzecznoci
u Arystotelesa, PWN, Warszawa 1987, s. 18 i 73. W jêzyku orygina³u formu³a ta ma nastêpuj¹ce brzmienie: ôü ìÝí ãÜñ ëÝãéí ôü üí ìÞ åÎíáé ² ôü ìÞ üí åÎíáé øåíäïò, ôü äÝ ôü üí åÎíáé êáß ôü
ìÞ üí ìÞ åÎíáé ÜëçèÝò. Z kolei w ³aciñskim przek³adzie Wilhelma z Moerbeke brzmi ona jak
nastêpuje: Dicere namque ens non esse, aut non ens esse, falsum. Ens autem esse et non ens
non esse, verum est. Natomiast przek³ad polski T. ¯eleniaka odbiega nieco od tego, który
przywo³a³em za £ukasiewiczem, i jest nastêpuj¹cy: Otó¿ stwierdzaæ, ¿e byt nie jest i ¿e niebyt jest, to jest fa³sz; a stwierdzaæ, ¿e byt jest i ¿e nie-byt nie jest, to jest prawda. Zob. Arystoteles, Ôá ìåôá ôá öíóéêá. Metaphysica. Metafizyka, t. 1, red. A. Maryniarczyk, Wydawnictw KUL, Lublin 2000, s. 206 i 207.
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5. B. Russell i idea korespondencji (Theory of Knowledge. The 1913 Manuscript, London 1984, s. 144):
(a) Ka¿dy s¹d jest relacj¹ myli do ró¿nych przedmiotów, z których jeden te¿
jest relacj¹; s¹d jest prawdziwy, gdy relacja, która sama jest jednym z przedmiotów, wi¹¿e je; w innym przypadku s¹d jest fa³szywy [...].
(b) Oczywiste jest, ¿e kwestia prawdziwoci przekonania zale¿y wy³¹cznie od
jego przedmiotów [...]. Przekonanie jest prawdziwe, gdy te przedmioty s¹ powi¹zane tak, jak to przekonanie stwierdza, ¿e s¹. Tedy, przekonanie jest prawdziwe,
gdy istnieje pewien kompleks, który musi byæ definiowalna funkcj¹ tego przekonania, a który bêdziemy nazywaæ kompleksem koresponduj¹cym lub koresponduj¹cym faktem30.
6. G. E. Moore (Z g³ównych zagadnieñ filozofii, PWN, Warszawa 1967):
Powiedzieæ, ¿e dane przewiadczenie jest prawdziwe, to tyle, co powiedzieæ, ¿e
we Wszechwiecie jest pewien fakt, któremu to przewiadczenie odpowiada;
a powiedzieæ, ¿e dane przewiadczenie jest fa³szywe, to powiedzieæ, ¿e we
Wszechwiecie nie ma ¿adnego faktu, któremu by ono odpowiada³o31.
7. L. Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus, t³um. B. Wolniewicz,
PWN, Warszawa 1970):
2.1. Tworzymy sobie obrazy faktów.
2.12. Obraz jest modelem rzeczywistoci
2.13. Przedmiotom odpowiadaj¹ w obrazie elementy obrazu.
2.2. Obrazowi i temu, co on odwzorowuje, wspólna jest logiczna forma odwzorowania.
2.21. Obraz jest zgodny lub niezgodny z rzeczywistoci¹; jest trafny lub
b³êdny, prawdziwy lub fa³szywy.
2.221. To, co obraz przedstawia, stanowi jego sens.
2.222. Prawdziwoæ lub fa³szywoæ obrazu polega na zgodnoci lub niezgodnoci jego sensu z rzeczywistoci¹.
2.223. Aby rozpoznaæ, czy obraz jest prawdziwy lub fa³szywy, trzeba go porównaæ z rzeczywistoci¹.
2.224. Z samego obrazu nie mo¿na rozpoznaæ, czy jest prawdziwy, czy fa³szywy.
3. Logicznym obrazem faktów jest myl.
8. E. Husserl (Badania logiczne, t. II, cz II, t³um J. Sidorek, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 146):
30
31

Cytujê za: J. Woleñski, Epistemologia..., s. 114.
Podobnie jak Russell, równie¿ Moore prawdziwoæ definiowa³ przez odpowiednioæ,
czyli ang. correspondence.
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[...] prawda jako korelat aktu identyfikuj¹cego jest pewnym stanem rzeczy,
a jako korelat pokrywaj¹cej identyfikacji jest identycznoci¹: pe³n¹ zgodnoci¹
zachodz¹c¹ pomiêdzy tym, co domniemane, i tym, co dane, jako takim.
9. T. Kotarbiñski (Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii
nauk, PWN, Warszawa 1986, s. 112):
[...] Jan myli prawdziwie zawsze i tylko, je¿eli Jan myli, ¿e tak a tak rzeczy
siê maj¹, i je¿eli przy tym rzeczy maj¹ siê tak w³anie.
10. Klasyczna definicja prawdy w sformu³owaniach, które najczêciej zwyk³
przywo³ywaæ A. Tarski:
(a) Zdanie prawdziwe jest to zdanie, które wyra¿a, ¿e tak a tak rzeczy siê
maj¹, i rzeczy maj¹ siê tak w³anie. (Tarski 1995, s. 18.)
(b) Prawdziwoæ zdania polega na jego zgodnoci (lub korespondencji)
z rzeczywistoci¹. (Tarski 1995, s. 232.)
(c) Zdanie jest prawdziwe, jeli oznacza istniej¹cy stan rzeczy. (Tarski 1995,
s. 233.)
11. R. Ingarden:
(a) Powiadamy, ¿e s¹d A jest p r a w d z i w y, je¿eli wszystkie momenty objecti formalis A, z wyj¹tkiem jego wy³¹cznie intencjonalnego charakteru i cech
st¹d p³yn¹cych, dadz¹ siê uto¿samiæ co najmniej z niektórymi momentami objecti materialis s¹du A; s¹d A za jest fa³szywy, je¿eli to uto¿samienie nie da siê
przeprowadziæ. Je¿eli bymy siê zgodzili jedynie objectum materiale uwa¿aæ za
przedmiot s¹du, to ka¿dy s¹d fa³szywy jest bezprzedmiotowy32.
(b) Przez prawdziwoæ w cis³ym tego s³owa znaczeniu rozumiemy pewien okrelony s t o s u n e k miêdzy z d a n i e m pe³ni¹cym funkcjê s ¹ d u a wybranym przez sens tego zdania o b i e k t y w n i e z a c h o d z ¹ c y m s t a n e m
r z e c z y. Jeli ów stosunek zachodzi, wówczas to zdanie nabiera pewnej cechy
wzglêdnej, któr¹ wyznaczamy s³owem prawdziwy. W sensie przenonym samo
to prawdziwe zdanie nazywane bywa prawd¹. Metaforycznoæ i odmiennoæ
sensu idzie o wiele dalej, gdy przez prawdê rozumie siê c z y s t o i n t e nc j o n a l n y o d p o w i e d n i k prawdziwego zdania pe³ni¹cego funkcjê s¹du,
a ju¿ ca³kowicie niedopuszczalne wydaje siê owo czêsto u¿ywane zastosowanie s³owa prawda, kiedy rozumie siê przez nie przynale¿ny do tego rodzaju
zdania o b i e k t y w n i e z a c h o d z ¹ c y stan rzeczy33.
(c) S³owa prawda lub prawdziwy u¿ywa siê przede wszystkim w obrêbie logiki lub teorii poznania. Rozró¿niamy s¹dy (zdania orzekaj¹ce) prawdzi32

R. Ingarden, O pytaniach esencjalnych, (w:) idem, Z teorii jêzyka i filozoficznych podstaw logiki, PWN, Warszawa 1972, s. 330.
33 R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii jêzyka i filozofii literatury, t³um. M. Turowicz, PWN, Warszawa 1988, s. 378379 (podkrelenia Ingardena).
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we i fa³szywe. Powiadamy mianowicie, ¿e s¹d jest prawdziwy, je¿eli stan rzeczy wyznaczony przez jego treæ zachodzi niezale¿nie od istnienia s¹du w obrêbie tej dziedziny bytu, w której dany s¹d go umieszcza. S¹d za jest fa³szywy,
gdy nie ma w niej tego stanu rzeczy. [...] Prawdziwoæ jest tu wiêc pewn¹
w³asnoci¹ s¹du lub, ogólniej, wyniku poznawczego, który przys³uguje mu
w nastêpstwie zachodzenia okrelonego stosunku miêdzy s¹dem (wynikiem poznawczym) a pewn¹ niezale¿n¹ od niego rzeczywistoci¹. Pochodnie prawd¹
nazywa siê sam s¹d, resp. wynik poznawczy, prawdziwy34.
(d) [...] mo¿na powiedzieæ, i¿ to, ¿e pewien s¹d jest prawdziwy, nie znaczy nic innego jak to, ¿e pewien stan rzeczy wyznaczony intencjonalnie przez
jego konkretn¹ treæ zachodzi w odpowiedniej sferze bytowej w sposób okrelony przez funkcjê stwierdzania tego s¹du i tym samym zaspakaja odpowiednie roszczenie do prawdziwoci w sposób zgodny z jego sensem. [...] Przy prostym s¹dzie kategorycznym funkcja stwierdzania polega na bezzastrze¿eniowym
uznaniu pewnego stanu rzeczy okrelonego przez treæ tego s¹du, a jego roszczenie do prawdziwoci dotyczy prawomocnoci tego uznania; ta [za] wystêpuje, gdy ów stan rzeczy w odpowiedniej sferze bytowej zachodzi ca³kiem niezale¿nie od s¹du. Wtedy odpowiedni s¹d jest prawdziwy35.

Aneks II
Antynomie jêzykowe (logiczne i semantyczne)
Jedn¹ z g³ównych przeszkód, które zdaniem Tarskiego uniemo¿liwiaj¹ zbudowanie formalnie poprawnej i merytorycznie trafnej definicji prawdy, jest
a n t y n o m i o r o d n o  æ pewnych jêzyków (np. jêzyka naturalnego) i pewnych
wyra¿eñ jêzykowych (np. wyra¿eñ samozwrotnych, czyli takich, orzekaj¹ co
o sobie samych). Sytuacja antynomiczna (albo paradoksalna) to na ogó³ taka,
w której pojawia siê para zdañ, z których ka¿de w jednakowym stopniu zas³uguje na uznanie. Zarazem jednak przyjêcie któregokolwiek z tych zdañ natychmiast (i niemal automatycznie) wik³a nas w sprzecznoæ, czyli prowadzi do
sprzecznoci z drugim zdaniem.
Wyró¿niamy  zgodnie z podzia³em wprowadzonym przez F. P. Ramseya
w 1926 r.  antynomie logiczne (albo: teoriomnogociowe) i antynomie semantyczne (albo: epistemologiczne). W antynomiach logicznych (zwanych te¿ teoriomnogociowymi) kluczowym pojêciem jest pojêcie zbioru. Natomiast w anty34

R. Ingarden, O ró¿nych rozumieniach prawdziwoci w dziele sztuki, (w:) idem, Studia z estetyki..., s. 374375.
35 R. Ingarden, O s¹dzie warunkowym (Aneks II), (w:) idem, Z teorii..., s. 316.
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nomiach semantycznych (inaczej: epistemologicznych) kluczow¹ rolê odgrywaj¹
pojêcia semantyczne, a wiêc takie jak nazywanie, oznaczanie, spe³nianie, referencja, prawdziwoæ itp.
Do najs³ynniejszych antynomii logicznych (w wy¿ej okrelonym sensie) nale¿¹ antynomia Georga Cantora (18451918) i antynomia klas Bertranda Russella (18721970).
Antynomia Cantora: Jednym z podstawowych twierdzeñ teorii mnogoci
Cantora jest s³ynne twierdzenie o zbiorze potêgowym (2x). Twierdzenie to g³osi, ¿e zbiór podzbiorów dowolnego zbioru X jest liczniejszy ni¿ sam ten zbiór.
I jest to wiêta prawda, lecz z jednym wyj¹tkiem. Bo jeli wemiemy pod uwagê zbiór uniwersalny U, a wiêc zbiór wszystkich zbiorów, to  na mocy samej
definicji/za³o¿enia  winien on byæ ze wszystkich zbiorów najliczniejszy. Tymczasem na mocy twierdzenia Cantora o zbiorze potêgowym, zbiór wszystkich
jego podzbiorów jest od U liczniejszy. Zatem U jest zbiorem najliczniejszym
(na mocy za³o¿enia) i jednoczenie wcale nie najliczniejszym (na mocy twierdzenia Cantora o zbiorze potêgowym).
Antynomia zbioru wszystkich zbiorów Russella: Jeli wszystkie zbiory
podzieliæ na dwie grupy: (1) zbiory, które s¹ w³asnymi elementami (jak np. zbiór
wszystkich zbiorów) oraz (2) zbiory, które nie s¹ w³asnymi elementami (jak np.
zbiór wszystkich kierowców wycigowych), to powstaje pytanie, czy zbiór
wszystkich zbiorów nie bêd¹cych w³asnymi elementami zawiera sam siebie?
Jeli zawiera (czyli jest w³asnym elementem), to nie zawiera (albowiem jest
zbiorem wszystkich zbiorów nie bêd¹cych w³asnymi elementami). Jeli za siebie samego nie zawiera, to z definicji siebie zawiera (albowiem obejmuje wszystkie zbiory nie bêd¹ce w³asnymi elementami). Symbolicznie:
[UÎU® UÏU Ù UÏU® UÎU] ® (UÎU º UÏU]
Aby wymieniony paradoks rozwi¹zaæ, Bertrand Russell zaproponowa³ teoriê typów logicznych, zgodnie z któr¹ istnieje hierarchia typów logicznych: typ
zerowy stanowi¹ indywidua (lub, przy interpretacji lingwistycznej, nazwy indywiduowe); typ pierwszy  zbiory indywiduów i relacje miêdzy indywiduami; typ
drugi  zbiory zbiorów pierwszego typu i relacje pomiêdzy relacjami pierwszego typu; itd.  in infinitum, albowiem hierarchia ta jest nieskoñczona. Ponadto
w teorii tej obowi¹zuje zasada, ¿e ka¿dy przedmiot mo¿e nale¿eæ do jednego
typu logicznego i tylko jednego. Znaczy to, ¿e jeli jaki przedmiot jest elementem innego przedmiotu, to ten drugi musi byæ wy¿szego typu logicznego ni¿
pierwszy. Wyklucza to sytuacjê, by UÎU, poniewa¿ obydwa cz³ony tej relacji
s¹ tego samego typu logicznego. Tym samym eliminuje te¿ wymienion¹ antynomiê. Innymi s³owy, w teorii typów logicznych obowi¹zuje tzw. zasada czystoci typów. G³osi ona, ¿e jeli jakie zdanie stwierdza zachodzenie relacji na-
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le¿enia lub nienale¿enia do zbioru (Î lub Ï), to cz³ony tej relacji nie mog¹ byæ
tego samego typu logicznego. A to znaczy, ¿e wyra¿enia o postaci UÎU oraz
UÏU s¹ niepoprawne (= naruszaj¹ zasady sk³adni).
Z kolei do najbardziej dzi znanych antynomii semantycznych, prócz najstarszej i najs³ynniejszej z nich antynomii k³amcy36, nale¿¹ antynomia Grellinga, antynomia Berryego i antynomia Richarda. Dwie pierwsze mo¿na krótko
przedstawiæ jak nastêpuje:
Antynomia Grellinga: Rozró¿nia siê orzeczniki autosemantyczne (resp. autologiczne) i orzeczniki heterosemantyczne (resp. heterologiczne). Pierwsze posiadaj¹ cechê, o której same mówi¹, np. s³owo wielosylabowe samo jest wielosylabowe, a s³owo krótkie samo jest krótkie. Drugie natomiast nie posiadaj¹
cechy, o której mówi¹, np. s³owo jednosylabowe nie jest jednosylabowe, a s³owo d³ugie samo nie jest d³ugie. Powstaje teraz pytanie, czy przymiotnik heterosemantyczny sam jest heterosemantyczny, czy autosemantyczny? Jeli przyj¹æ, ¿e jest heterosemantyczny, to jest autosemantyczny. Jeli za przyj¹æ, ¿e jest
autosemantyczny, to jest heterosemantyczny. A wiêc w ka¿dym przypadku
mamy sprzecznoæ.
Paradoks Berryego: Jeli przyj¹æ, ¿e liczba n jest najmniejsz¹ liczb¹ naturaln¹ niedefiniowaln¹ w jêzyku polskim za pomoc¹ mniej ni¿ 77 s³ów, to od razu
mamy paradoks, poniewa¿ w³anie zosta³a zdefiniowana przy u¿yciu mniej ni¿
77 s³ów.

Aneks III
Konwencja T
S³ynna konwencja T w sformu³owaniu, jakie nada³ jej A. Tarski w monografii z 1933 r., brzmi jak nastêpuje:
Poprawn¹ formalnie definicjê symbolu Vr, sformu³owan¹ w terminach
metajêzyka, nazywaæ bêdziemy trafn¹ definicj¹ prawdy, o ile poci¹ga ona za
sob¹ nastêpuj¹ce konsekwencje:
(a) wszystkie zdania daj¹ce siê uzyskaæ z wyra¿enia x Î Vr wtedy i tylko
wtedy, gdy p przez zast¹pienie symbolu x nazw¹ strukturalnoopisow¹ dowol36 Pominiêt¹ tutaj, a chyba ze wszystkich najs³ynniejsz¹, antynomiê k³amcy rekonstruujê
i omawiam w: J. Dêbowski, Prawda i warunki jej mo¿liwoci, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2010, s. 170.
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nego zdania rozwa¿anego jêzyka, za symbolu p  wyra¿eniem, stanowi¹cym
przek³ad tego zdania na metajêzyk.
(b) zdanie dla dowolnego x  jeli x Î Vr, to x Î S (lub innymi s³owy,
Vr Ì S)37.
Uwaga 1: Warunek (a) konwencji T stanowi, ¿e ka¿da merytorycznie trafna
definicja prawdy winna poci¹gaæ za sob¹ (logicznie implikowaæ) wszystkie
cz¹stkowe definicje tego pojêcia, czyli wszystkie mo¿liwe T-równowa¿noci,
które powstaj¹ ze schematu T przez zast¹pienie symbolu x dowoln¹ nazw¹ indywidualn¹ dowolnego zdania jêzyka J (lewa strona schematu T), za zmiennej
metajêzykowej p  przek³adem tego zdania na metajêzyk (prawa strona). Schemat T wygl¹da tedy jak nastêpuje:
(1) x jest zdaniem prawdziwym w jêzyku J wtedy i tylko wtedy, gdy p.
Schemat T mo¿na krócej zapisaæ równie¿ w nastêpuj¹cy sposób:
(2) x Î VrJ º p
Zatem, zgodnie z konwencj¹ T, w³aciwie skonstruowana definicja prawdy
dla jêzyka polskiego (czy, cilej, daj¹cej siê nale¿ycie sformalizowaæ pewnej
jego czêci) winna logicznie implikowaæ na przyk³ad nastêpuj¹c¹ T-równowa¿noæ:
(3) Zdanie nieg jest bia³y jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy nieg
jest bia³y.
Uwaga 2: Z kolei warunek (b) wystêpuje w konwencji T po to, by w rozwa¿anym jêzyku J móc wyodrêbniæ te jego wyra¿enia, które w ogóle mog¹ byæ nonikami prawdziwoci, a wiêc, krótko mówi¹c, zdania (sentence). Innymi s³owy,
warunek (b) stwierdza, ¿e prawdziwoæ jest cech¹ zdañ, a wiêc metajêzykowy predykat jest prawdziwe mo¿na orzekaæ tylko o zdaniach (rozwa¿anego jêzyka J).

Aneks IV
Pojêcie spe³niania
Sformu³owana przez Tarskiego (na u¿ytek jêzyka algebry klas) definicja rekurencyjna pojêcia spe³niania brzmi jak nastêpuje:
37 Zob. A. Tarski, Pojêcie prawdy w jêzykach nauk dedukcyjnych (1933)..., s. 6061
(kursywa Tarskiego). Do konwencji T Tarski do³¹czy³ przypis, w którym stwierdza, ¿e po
dokonaniu odpowiednich zabiegów formalnych (i przy nieznacznej modyfikacji wys³owienia) konwencji T mo¿na ³atwo nadaæ charakter normalnej definicji z zakresu meta-metanauki (ibidem, s. 61, przypis 41). Oczywicie, w polskim wydaniu monografii Tarskiego z
1933 r. mowa jest o umowie P. Jednak m.in. z uwagi na to, ¿e w literaturze wiatowej (w
tym zw³aszcza anglojêzycznej) przywyk³o siê mówiæ o konwencji T  oraz, odpowiednio,
o schemacie T i T-równowa¿nociach  trzymam siê tutaj zwrotów: konwencja T,
schemat T i T-równowa¿noæ.
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Ci¹g f spe³nia funkcjê zdaniow¹ x wtedy i tylko wtedy, gdy f jest ci¹giem nieskoñczonym klas, za x  funkcj¹ zdaniow¹, czyni¹c¹ zadoæ jednemu z nastêpuj¹cych czterech warunków: (a) istniej¹ takie liczby naturalne k i l, i¿ x = lk,l i
przy tym fk Ì fl; (b) istnieje taka funkcja zdaniowa y, i¿ x = ȳ i przy tym f nie
spe³nia funkcji y; (g) istniej¹ takie funkcje zdaniowe y i z, i¿ x = y + z i przy
tym f spe³nia b¹d y, b¹d z; (d) istniej¹ taka liczba naturalna k i taka funkcja
zdaniowa y, i¿ x = Çky i przy tym ka¿dy ci¹g nieskoñczony klas ró¿ni¹cy siê od
f co najwy¿ej na k-tym miejscu, spe³nia y38.
Uwaga. Zasadniczo pojêcie spe³niania (ang. satisfied) stosuje siê do funkcji
(formu³) zdaniowych; chodzi o spe³nianie pewnych funkcji (formu³) zdaniowych
przez pewne przedmioty z pewnej dziedziny. Na przyk³ad: funkcja zdaniowa
x jest wnukiem y jest spe³niona w dziedzinie, któr¹ tworzy zbiór wszystkich
ludzi, natomiast funkcja zdaniowa x>y jest spe³niona w dziedzinie liczb naturalnych przez pary liczb 2,1 i 3,2 i 3,1 i 4,3 i 4,2 i 4,1 etc. Uogólniaj¹c, a zarazem mówi¹c doæ swobodnie, mo¿na powiedzieæ, ¿e pewna funkcja zdaniowa
F jest spe³niona przez pewien ci¹g przedmiotów f z dziedziny D wtedy i tylko wtedy, gdy po podstawieniu w miejsce jej zmiennych wolnych (x1, x2, ..., xn)
nazw tych przedmiotów (a1, a2, ..., an) przechodzi w zdanie prawdziwe. Jednak, cile bior¹c (czego nie wolno pomin¹æ), pojêcie spe³niania zawsze jest formu³owane na gruncie okrelonych jêzyków, np. jêzyka rachunku zbiorów czy
jêzyka rachunku predykatów. Z regu³y jest te¿ poprzedzone szeregiem technicznych zabiegów, w wyniku których dochodzi m.in. do okrelenia zbioru wyra¿eñ
poprawnie zbudowanych (w danym jêzyku) oraz przyporz¹dkowania zmiennym
ich wartoci; np. w rachunku kwantyfikatorów zmiennym indywiduowym zostaj¹ przyporz¹dkowane nazwy przedmiotów, które w ich miejsce wolno podstawiaæ), za zmiennym predykatowym  nazwy w³asnoci i nazwy relacji.

Aneks V
Tarskiego definicja prawdy
Po zdefiniowaniu pojêcia spe³niania oraz przy za³o¿eniu, ¿e w odniesieniu
do zdañ (które s¹ szczególnym przypadkiem formu³ otwartych; liczba zmiennych
wolnych wynosi w nich zero) prawdziwoæ jest szczególnym przypadkiem spe³nienia, a fa³szywoæ niespe³nienia, skonstruowanie formalnie poprawnej i merytorycznie trafnej definicji prawdy nie nastrêcza³o ju¿ wiêkszych trudnoci.
38 A. Tarski, Pojêcie prawdy w jêzykach nauk dedukcyjnych (1933)..., s. 67. Na tej samej
stronie (w przypisie 44) Tarski formu³uje równie¿ definicjê normaln¹ pojêcia spe³niania, jak
dodaje, równowa¿n¹ wy¿ej przytoczonej definicji rekurencyjnej.
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Ostatecznie za, na gruncie jêzyka algebry klas, Tarski nada³ swojej definicji prawdy nastêpuj¹ce brzmienie:
(1) x jest zdaniem prawdziwym  symbolicznie x Î Vr  wtedy i tylko wtedy,
gdy x Î S i gdy ka¿dy ci¹g nieskoñczony klas spe³nia x39.
Niestety, w przypadku jêzyków semantycznie zamkniêtych (jak np. jêzyk naturalny) oraz jêzyków nie posiadaj¹cych wyranie okrelonej struktury formalnej (jak np. jêzyk nauk empirycznych), zbudowanie metodologicznie poprawnej
i merytorycznie trafnej definicji prawdy/zdania prawdziwego nie jest ju¿ mo¿liwe. W zamian mo¿liwe s¹ jednak cz¹stkowe definicje prawdy, a wiêc definicje
dla wybranych fragmentów ju¿ to jêzyka naturalnego, ju¿ to jêzyka nauk empirycznych czy humanistycznych. Gdyby na przyk³ad za³o¿yæ (a jest to przyk³ad
Tarskiego), ¿e interesuj¹cy nas fragment pewnego jêzyka naturalnego (niech jego
symbolem bêdzie L) liczy sobie 1000 zdañ (ka¿de z nich oznaczmy, odpowiednio, s1, s2,..., s1000), to wtedy ogólna definicja prawdy dla tego fragmentu jêzyka (czyli L) mia³aby nastêpuj¹ce brzmienie:
(2) dla ka¿dego zdania x w jêzyku L, x jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy,
gdy albo s1 i x =s1, albo s2 i x = s2,..., albo s1000 i x = s100040.
Definicja ta jest nie tylko formalnie poprawna, ale tak¿e merytorycznie trafna, poniewa¿  istotnie  wynikaj¹ z niej wszystkie T-równowa¿noci, a wiêc
formu³y powstaj¹ce przez wstawienie do (2) w miejsce s dowolnego zdania jêzyka L (np. s1, s2,..., s1000), za w miejsce x nazwy indywidualnej tego zdania
(np. nazwy strukturalnoopisowej lub cudzys³owowej, czyli, odpowiednio, s1,
s2,..., s1000).

39
40

Zob. ibidem, s. 69.
Zob. A. Tarski, Prawda i dowód, (w:) idem, Pisma..., s. 302.
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Streszczenie

Abstract

Celem artyku³u jest ukazanie specyfiki filozoficznego mylenia o dziejach. Powstanie
historii jako samodzielnej dyscypliny nie doprowadzi³o do ca³kowitego zaniku refleksji historiozoficznej, która znalaz³a swoje miejsce
poród nauk spo³ecznych jako ich synteza oraz
próba uzgodnienia i uogólnienia ich wyników.
Pytania, które zawsze stawia³a filozofia dziejów,
s¹ nadal aktualne i niezbêdne, je¿eli postrzegamy
przesz³oæ jako jeden z fenomenów istnienia.

The goal of this article is to show peculiarity of the philosophical thinking about history. Constitution of history as an autonomous
science did not eliminate fundamental questions about human history. Philosophy of history as a synthesis of social sciences and their
generalization is still present. Questions raised
by philosophy of history are still current and
topical if we find human past as one of phenomenon of being.

Próba odpowiedzi na pytanie: czym jest historia? nie nale¿y do naj³atwiejszych. Wieloæ odpowiedzi, które siê pojawia³y, wzbogaca nasz¹ wiedzê, ale
wci¹¿ nie daje ostatecznej pewnoci, co do natury historycznoci. Wed³ug historyków, pojmowana jest ona w dwojaki sposób: jako dzieje (res gestae) i relacja
o nich (rerum gestarum). W pierwszym znaczeniu obejmowaæ mo¿e zarówno
przesz³oæ ludzkoci (zakres wê¿szy), jak i uwzglêdniaæ przesz³oæ ca³ego
wszechwiata (zakres szerszy)1. W tym znaczeniu historia okrelana jest przez
1 Cz. Bartnik wskazuje, ¿e nazwa historia obejmowaæ mo¿e ró¿ne zakresy, zale¿nie od
kontekstu, w jakim zosta³a u¿yta. Mówi o makrohistorii jako historii jednostki ludzkiej,
makrohistorii, czyli historii zbiorowoci ludzi, a tak¿e megahistorii (dzieje rodzaju ludzkiego) i panhistorii (dzieje ludzkoci wraz z wszechwiatem), zob. Cz. Bartnik, Historia
ludzka i Chrystus, Katowice 1987, s. 8.
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samo pojêcie dziejów, które mo¿na rozumieæ jako zdarzenia przesz³oci2. Jednak¿e nawet ten termin nie jest przez samych historyków uznawany za jednoznaczny. Je¿eli zastosujemy go bez wyznaczenia jakiego zakresu chronologicznego czy rzeczowego, dzieje bêdziemy traktowaæ jako ca³oæ zasz³ych
w przesz³oci faktów albo jako wiadomoæ historyczn¹. Kiedy jednak u¿yjemy
go z przymiotnikiem okrelaj¹cym przynajmniej jeden z tych zakresów, oznacza³ bêdzie po prostu dzieje. Historia traktowana jako relacja o dziejach okrela procedury rekonstrukcji przesz³oci i przekszta³ca w naukow¹ relacjê historyczn¹ b¹d naukê historii. W tym znaczeniu historia oznaczaæ mo¿e
zarówno procedury badawcze rekonstruuj¹ce dzieje (metodologia historii), jak
równie¿ rezultaty owej rekonstrukcji wyra¿one w postaci twierdzeñ o dziejach
(historiografia)3.
Rozwój refleksji nad dziejami prowadzi³ do ukonstytuowania siê historii jako
samodzielnej dyscypliny naukowej z odrêbnymi narzêdziami badawczymi i specyficznym aparatem pojêciowym. W znacznym stopniu wymierzony by³ przeciwko spekulacjom filozofów nad przebiegiem i celem procesu dziejowego.
Wiek XIX, zwi¹zany z narodzinami historyzmu, doprowadzi³ do zwiêkszenia
wiadomoci badaczy historii, a w efekcie do powstania nowego wzorca badañ
historycznych. Ów prze³om, zwi¹zany z nazwiskami W. von Humboldta, J.G.
Droysena i L. von Rankego, upowszechni³ krytyczne podejcie do zdarzeñ przesz³oci, przez co historia przesta³a byæ postrzegana jedynie jako ilustracyjny
przekaz wiedzy odziedziczony po poprzednich pokoleniach. D¹¿enie do samodzielnoci zmusza³o historyków do postawienia granicy miêdzy naukowym
a nienaukowym sposobem gromadzenia wiedzy o przesz³oci. Zdaniem L. von
Rankego, historia powinna odtwarzaæ to, co rzeczywicie mia³o miejsce, a wiêc
unikaæ spekulacji podporz¹dkowuj¹cej zdarzenia arbitralnie przyjêtemu pojêciu
prawdy. Historia nie mo¿e byæ podporz¹dkowana filozofii, poniewa¿ ró¿ni je
sposób konstruowania wiedzy o rzeczywistoci: Filozofia przypomina ustawicznie o postulowanej najwy¿szej idei, natomiast historia  o warunkach egzystencji; tamta rzuca na szalê interes uniwersalny, ta za partykularny; dla tamtej najwa¿niejszy jest postêp, a to, co indywidualne, liczy siê tylko jako czêæ ca³oci,
ta natomiast ma sk³onnoæ tak¿e do indywidualnoci4. Bezstronne i krytyczne
poznanie zdarzeñ i ujmowanie ich we wzajemnym powi¹zaniu staje siê naczelnym postulatem naukowej historii. Wed³ug W. von Humboldta, historyk powinien przedstawiaæ wydarzenia jako czêci pewnej ca³oci, porz¹dkowaæ chaos
2 P. Bagby, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji,
prze³. J. Jedlicki, Warszawa 1975, s. 58.
3 J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984, s. 4950.
4 L. Von Ranke, Idea historii powszechnej, prze³. J. Ka³¹¿ny, (w:) Opowiadanie historii
w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od pónego Owiecenia do
wspó³czesnoci, red. i przek³. J. Ka³¹¿ny, Poznañ 2003, s. 85.

Specyfika filozoficznego mylenia o dziejach

39

zjawisk zgodnie z zasadami matematyki i przyrodoznawstwa5. Musi on oddzieliæ to, co konieczne, od tego, co przypadkowe, wykryæ wewnêtrzn¹ konsekwencjê, ukazaæ rzeczywicie dzia³aj¹ce si³y i tak sw¹ prezentacjê ukszta³towaæ, by
ani nie przydawaæ jej wartoci filozoficznej czy poetyckiego uroku, ani te¿ jej
tych walorów nie pozbawiaæ, lecz by spe³niæ pierwszy i najistotniejszy warunek,
jaki stanowi prawda i wiernoæ6.
D¹¿enia historyków zyska³y wsparcie ze strony filozofii pozytywistycznej,
która okreli³a zbiór regu³ i kryteriów pozwalaj¹cych odró¿niæ rzeczywisty
przedmiot poznania od pozornego, nie ujawniaj¹cego siê w bezporednim dowiadczeniu. Regu³y pozytywizmu stanowi³y wiêc pierwsze wiadome stanowisko metodologiczne i mia³y okrelaæ drogê oczyszczenia filozofii z wszelkiej
metafizyki. W perspektywie historycznej skutkowa³o to upowszechnieniem siê
metody genetycznej, a wiêc opisem faktów w ich wzajemnym powi¹zaniu i determinacji.
Wydawa³o siê, ¿e historia ostatecznie wyzwoli³a siê spod wszechogarniaj¹cych schematów filozoficznego mylenia o dziejach odziedziczonych po filozofii Hegla i aksjologicznego optymizmu historiozofii owieceniowych. Jak podkrela H. Schnädelbach: unaukowienie historiografii, a przede wszystkim
narodziny socjologii sprawi³y, ¿e to, co niegdy by³o przedmiotem filozofii dziejów  pocz¹tek, bieg i cel historii jako ca³oci  sta³o siê w znacznej mierze problematyk¹ podejmowan¹ w ramach nauk empirycznych7. Filozofiê dziejów
sprowadzono do teorii poznania b¹d teorii nauk historycznych (metodologii historii). Jej roszczenia do ostatecznego wyjanienia procesu historycznego jako
ca³oci zosta³y wiêc znacznie ograniczone. Zmieni³ siê tak¿e status samej filozofii. Kwestionuj¹c zasadnoæ metafizyki, filozofia pozytywistyczna podwa¿y³a
najwa¿niejszy postulat nowo¿ytnego mylenia  to¿samoæ i autonomiê filozofii. Musia³o to doprowadziæ do samounicestwienia pozytywizmu jako filozofii
w³anie. Zdaniem S. Sarnowskiego, pozytywizm jest filozofi¹, która nie zbli¿a
siê do ogólnoci w³aciwej filozofii nowo¿ytnej, ogólnoci wyznaczonej przez
problem nauki, dlatego w³aciwie w ogóle nie jest filozofi¹, albo te¿ unicestwia
siê, gdy usi³uje ni¹ zostaæ8. Og³oszony w drugiej po³owie XIX wieku koniec
filozofii dziejów (J. Burckhardt) b¹d kres kultury historycznej (F. Nietzsche)
w tym kontekcie powinien byæ wiêc odczytywany nie tylko jako sprzeciw wobec heglowskiej metafizyki, ale równie¿ jako g³os przeciwko pozytywistyczne5

W. von Humboldt, O myli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii jêzyka, prze³. E.M. Kowalska, Warszawa 2002, s. 36.
6 Ibidem, s. 34.
7 H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 18311933, prze³. K. Krzemieniowa, Warszawa 1992, s. 107.
8 S. Sarnowski, wiadomoæ i czas. O pocz¹tkach filozofii wspó³czesnej, Warszawa 1985,
s. 43.

40

Piotr Wasyluk

mu realizmowi. Krytyczny wzorzec filozofii, reprezentowany przez W. Diltheya,
W. Windelbanda, H. Rickerta, wniós³ wiadomoæ niepowtarzalnoci i wyj¹tkowoci rzeczywistoci kreowanej przez cz³owieka. Postawi³ jednoczenie przed
badaczami historii nowe zadania. Wed³ug S. Swie¿awskiego, u róde³ krytycznej filozofii dziejów tkwi³o uzasadnione przekonanie, ¿e (wbrew koncepcji pozytywistycznej) historyk w swojej pracy badawczej nigdy nie jest i nie mo¿e byæ
tylko bierny, ¿e musi byæ twórczy, ale ta twórczoæ musi byæ krytyczna, aby
w pe³ni byæ naukowa i filozoficznie uzasadniona9.
Zdaniem M. Blocha, historia to nauka o ludziach w czasie10, ludziach, którzy postrzegaj¹ teraniejszoæ i przesz³oæ we wzajemnych relacjach, gwarantuj¹c tym samym wiadomoæ trwania, a wiêc jednoæ procesu historycznego. Podmiotem owej ci¹g³oci jest cz³owiek jako byt wiadomy przemijalnoci, a przez
to poszukuj¹cy miejsca w strukturze rzeczywistoci. W sposób nierozerwalny
historia zwi¹zana jest wiêc z myleniem filozoficznym, poniewa¿ jak zauwa¿a
E. Domañska: opowiada ona o cz³owieku, który zosta³ »wrzucony« w wiat,
o ludzkim byciu w wiecie, o ludzkim dowiadczeniu wiata i o sposobach tego
dowiadczania11. Filozoficzna refleksja nad dziejami nie mo¿e zatem zostaæ
ograniczona wy³¹cznie do rozwa¿añ metodologicznych w obrêbie nauki historycznej, poniewa¿ one same powsta³y jako reakcja na problemy wystêpuj¹ce
w ramach rozwa¿añ filozoficznych. Pytania o znaczenie przesz³oci w procesie
rozumienia cz³owieka i wiata pojawia³y siê, w ró¿nej formie, od samego pocz¹tku powstania refleksji filozoficznej12. Filozoficzny namys³ nad ludzk¹ histori¹ zro9
10

S. Swie¿awski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966, s. 463.
M. Bloch, Pochwa³a historii czyli o zawodzie historyka, prze³. W. Jedlicka, Warszawa
1960, s. 52.
11 E. Domañska, Mikrohistorie. Spotkania w miêdzywiatach, Poznañ 2005, s. 62.
12 Jak podkrela E. Angehrn, filozofia dziejów jest fenomenem nowo¿ytnego mylenia.
Nie oznacza to jednak, ¿e wczeniejsze epoki nie rozwija³y takiej refleksji. Czyni³y to jednak
w kontekcie ogólnofilozoficznych rozwa¿añ nad przyrod¹ i wiatem ludzkim. Pierwociny
filozofii  która zaczê³a siê najpierw jako kontemplacja natury, a potem w tradycji antycznej
sprowadzona zosta³a przez Sokratesa z nieba na ziemiê  s¹ tak¿e pierwocinami refleksji nad
sprawami ludzkimi, do której w nowo¿ytnym rozumieniu nale¿y i historia. Ponadto filozofia
dziejów jest od pocz¹tku najcilej spleciona z kwestiami metodycznymi, antropologicznymi,
etyczno-politycznymi i metafizycznymi i w ich ramach sytuuje siê w ci¹g³oci z tradycj¹, której impulsy siêgaj¹ czasów antycznych. W jakiej mierze sama historia jest przedmiotem zaczynaj¹cej siê filozofii, stanowi po czêci kwestiê terminologiczn¹. Jeli definiujemy filozofiê
dziejów jako systematyczno-sensown¹ interpretacjê historii ludzkoci, to w filozofii antycznej
nie znajdujemy po temu ¿adnych wypracowanych koncepcji. Inna mo¿liwoæ polega³aby na
rozumieniu filozofii dziejów jako refleksji nad »tym, co historyczne«, jak stanowi to konstytutywny element ludzkiej egzystencji. W tym sensie ujmowa³ J. Burckhardt przedmiot historycznej refleksji po rozpadzie wielkich filozofii dziejów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by
wykazaæ co analogicznego w ich stadium wstêpnym. E. Angehrn, Filozofia dziejów, prze³.
J. Marzêcki, Kêty 2007, s. 89. Znacz¹cy jest równie¿ spór miêdzy J. Burym i R. Nisbetem, którzy analizuj¹c ideê postêpu, w odmienny sposób postrzegali powstanie filozoficznej
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dzi³ siê z chêci wyjanienia sensu ludzkiego istnienia, staj¹c siê narzêdziem refleksji nad mo¿liwoci¹ przekroczenia przypadkowoci egzystencji, poszukiwania
³adu, praw i mechanizmów procesu dziejowego. W kontekcie filozoficznym
dzieje sta³y siê ontologiczn¹ podstaw¹ rozwa¿añ nad kondycj¹ cz³owieka, jego
miejscem w wiecie i sensem istnienia. Szukaj¹c róde³ mylenia filozoficznego
w p³aszczynie wydarzeñ historycznych, filozofowie szukali uzasadnieñ dla podmiotowoci i aktywnoci cz³owieka.
Zdaniem wielu mylicieli, wiedza o przesz³oci stanowi klucz do naszego
zrozumienia samych siebie13. Dla filozofów dziejów nie sprowadza siê wy³¹czne do empirycznych danych. Prawda historyczna, pojmowana jako zgodnoæ
z faktami, mo¿e stanowiæ jedynie punkt wyjcia do rozwa¿añ nad sensem dziejów. Historyk mo¿e przygotowaæ materia³ niezbêdny do filozoficznych uogólnieñ, jednak zgodnie z pragmatyk¹ swojej dyscypliny sam owych generalizacji
powinien unikaæ. W tym znaczeniu celem filozofów dziejów staje siê godzenie
historycznych teorii, które zgadzaj¹ siê czêsto co do faktów, nie s¹ jednak zgodne co do ca³oci rzeczywistoci14. Odmienna perspektywa postrzegania rzeczywistoci stanowi³a czêsto o nieporozumieniach miêdzy historykami i filozofami.
Ci pierwsi traktowali historiozofiê jako bezzasadn¹ spekulacjê pozbawion¹ merytorycznych racji. J. Burckhardt jako jeden z pierwszych wypowiada³ siê przeciwko poszukiwaniu wszelkiej »idei powszechnodziejowej«, s³u¿¹cej porz¹dkowaniu wydarzeñ i ich koordynacji, przeciwko konstrukcji jakiegokolwiek planu
dziejów. G³osi³ tezê o ca³kowitej rozbie¿noci miêdzy filozofi¹ a dziejami, nie
poddaj¹cymi siê ¿adnym zabiegom porz¹dkuj¹cym15.
Wspó³czenie mo¿na jednak dostrzec proces prze³amywania tej jednostronnej niechêci. Historycy coraz czêciej poszukuj¹ odpowiedzi na stawiane pytania, odwo³uj¹c siê do pogl¹dów filozoficznych i historiozoficznych. Znamienna
wydaje siê w tym kontekcie ksi¹¿ka P. Bagbyego pt. Kultura i historia, stawiaj¹ca postulat reformy nauki historycznej, która zdaniem autora znalaz³a siê
w impasie. Bagby, mimo nieukrywanej niechêci do spekulacji filozoficznej16,
w³anie w pogl¹dach filozoficznych poszukuje uzasadnienia w³asnego paradygrefleksji nad histori¹. Zdaniem Nisbeta, nowo¿ytna idea postêpu jest rozwiniêciem i konkretyzacj¹ staro¿ytnej idei wzrostu i ¿ydowskiej wizji koniecznoci historycznej, Por. R. Nisbet,
History of the Idea of Progress, New Brunswick, London 2008, s. XII.
13 Zob. E.H. Carr, Historia. Czym jest. Wyk³ady im. Georgea Maculaya Travelyana wyg³oszone na uniwersytecie w Cambridge, styczeñmarzec 1961, prze³. P. Ku, Poznañ 1999,
s. 166.
14 H.D. Kittsteiner, Philosophy of History After the Philosophy of History: Toward a Cultural History with Historical-Philosophical Background, (w:) The Discovery of Historicity in
German Idealism and Historism, red. P. Koslowsky, Berlin  Heidelberg 2005, s. 281.
15 Z. Kuderowicz, Biografia kultury. O pogl¹dach Jakuba Burckhardta, Warszawa 1973,
s. 100.
16 P. Bagby, op. cit., s. 2527.
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matu. O ile Wolter jest wed³ug niego ojcem historii kultury, a Rousseau ojcem antropologii, to Herder ³¹czy oba pojêcia, nadaj¹c im znaczenie bliskie
wspó³czesnemu: Herder podj¹³ systematyczn¹ analizê dziejów, próbuj¹c po³¹czyæ koncepcjê narodowej swoistoci z wiar¹ w ci¹g³y racjonalny postêp rodu
ludzkiego. To w³anie w tym dziele s³owa »filozofia historii« i »kultura« zosta³y po raz pierwszy u¿yte w znaczeniach bliskich ich nowoczesnej wyk³adni17.
Tak¹ tendencjê mo¿na zaobserwowaæ w dzie³ach innych autorów wspó³czesnych
kojarzonych raczej z naukami spo³ecznymi ni¿ filozofi¹  A. Toynbeeego,
P. Sorokina, A. Webera, S.A. Huntingtona czy I. Wallersteina, których teorie nabieraj¹ charakteru uogólnieñ historiozoficznych, wykraczaj¹c tym samym poza
cile naukowy opis rzeczywistoci.
Filozofia dziejów pozostaje wiêc w cis³ych zwi¹zkach z histori¹, co oznacza ci¹g³¹ konfrontacjê z realnymi procesami historycznymi. Dotyczy to nie tylko metod, jakimi pos³uguje siê w rekonstrukcji przesz³oci, ale te¿ samego przedmiotu owej rekonstrukcji. Zdaniem Angehrna, ontologiczna to¿samoæ historii
i filozofii dziejów nie oznacza jednak jednoci poznawczej. Pytania i odpowiedzi formu³owane przez filozofiê dziejów nabieraj¹ innego charakteru ni¿ te, które
stanowi¹ o istocie poznania historycznego. Ró¿nica miêdzy nimi nie polega wiêc
na próbach okrelenia ró¿nego przedmiotu badañ, ale na odmiennej jego interpretacji18. W tym znaczeniu historia i filozofia dziejów s¹ ze sob¹ nierozerwalnie splecione. Historia okrela, czym jest historycznoæ, filozofia nadaje temu
pojêciu znaczenie wykraczaj¹ce poza ród³owo okrelon¹ czasowoæ i przestrzennoæ. Obie ³¹czy kategoria wiadomoci historycznej, która obejmuje
zarówno indywidualnie, jak i spo³ecznie ukszta³towane formy wiadomoci,
przemiany w obrêbie struktury spo³ecznej, a tak¿e ca³y wiat kultury. Jak zauwa¿a E.H. Carr, czyn z przesz³oci jest martwy, a wiêc bez znaczenia dla historyka, je¿eli nie potrafi zrozumieæ on myli, która le¿a³a u jego podstaw. [...] »Historia jest histori¹ myli« i »historia jest odtworzeniem w umyle historyka
myli, której historiê bada«19. Historia  jak zwraca uwagê Angehrn  nie jest
wiêc definiowana wy³¹cznie przedmiotowo, przez pryzmat niezmiennych praw
i sumy przesz³ych zdarzeñ. Jej przedmiot zmienia siê wraz z przekszta³ceniami
rzeczywistoci spo³ecznej, a przez to zmianie podlega równie¿ wiadomoæ historyczna. Historycznoæ stanowi okrelon¹ modalnoæ ¿ycia, której nie sposób
oddzieliæ od realnych procesów spo³ecznych, politycznych i kulturowych20. Cech¹ historycznoci jest zatem wiadomoæ czasu historycznego, któr¹ okrela
dowiadczenie nieprzerwanego trwania (b¹d braku ci¹g³oci), a tak¿e umiejêtnoæ rozró¿nienia miêdzy przesz³oci¹, teraniejszoci¹ i przysz³oci¹. Historia
17
18

Ibidem, s. 44.
E. Angehrn, op. cit., s. 45.
19 E.H. Carr, op. cit., s. 33.
20 E. Angehrn, op. cit., s. 56.
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mo¿e byæ wiêc rozumiana jako nauka o czasie, który up³yn¹³ nasycony ludzkimi dzia³aniami oraz obiektywnymi, utrwalonymi w kulturze rezultatami tych
dzia³añ21. Istot¹ historycznoci jest wiêc czasowoæ, któr¹ pojmuje siê w dwóch
aspektach. Po pierwsze, czas historyczny nabiera charakteru obiektywnego, kiedy odsy³a nas do wszelkich utrwalonych ludzkich dzia³añ. W tym znaczeniu
traktowany jest jako niezale¿ny od ludzkiej wiadomoci. Po wtóre, nabiera charakteru subiektywnego, kiedy wi¹¿e siê z prze¿ywaniem czasu, wiadomoci¹
przesz³oci, która staje siê udzia³em historyka i historycznej pamiêci zbiorowej22.
Oba aspekty czasu historycznego ³¹cz¹ siê ze sob¹ w dowiadczeniu historyka,
staj¹c siê rzeczywistym przedmiotem jego dociekañ23. Zgodnie z tym, historiê
nale¿y traktowaæ jako rekonstrukcjê myli kszta³towanej przez up³ywaj¹cy czas.
Zdaniem J. Topolskiego, mylenie historyczne nie tylko pozwala na gromadzenie dowiadczeñ (m.in. w zakresie skutecznoci lub nieskutecznoci dzia³ania),
lecz przede wszystkim czyni umys³ ludzki wra¿liwym na zmiany w czasie. Gromadzenie wiedzy historycznej okazuje siê z kolei koniecznym warunkiem kszta³towania siê spo³ecznej wiadomoci historycznej niezbêdnej do dzia³añ grupowych24.
Prawda historyczna jest cile zwi¹zana z wymiarem praktycznym, okrelonym przez regu³y naukowoci, i oznacza jak najwierniejsze odtwarzanie zdarzeñ
przesz³oci. To relacja o faktach mieszcz¹ca siê w granicach ludzkiego dowiadczenia. Pisz¹c o uwik³aniu historyka w kulturê, W. Wrzosek zauwa¿a, ¿e badacz
dziejów manifestuje obowi¹zuj¹cy w niej sens. Jego sk³adow¹ jest prawda jako
umowa ludzi nauki, która oznacza obiektywnoæ, prawdziwoæ, faktycznoæ, realnoæ czy autentycznoæ25. W zwi¹zku z tym historycy nie zawsze, a mo¿e
i rzadko odwo³uj¹ siê do Prawdy przez du¿e P. Prawd¹ przez du¿e P zajmuj¹ siê
nade wszystko filozofowie, a bywa, ¿e tak¿e ideolodzy, politycy, artyci26.
Odwo³uj¹c siê do róde³, historyk bada realnie zachodz¹ce procesy, wi¹¿¹c
je chronologicznie z p³aszczyzn¹ ludzkich dzia³añ oraz dowiadczeñ indywidualnych i zbiorowych, rekonstruuje lub konstruuje kszta³t przesz³oci. Wed³ug
M. Wichrowskiego, dzieje cz³owieka s¹ strumieniem powi¹zanych z nim zdarzeñ, istniej¹cych od powstania rozumu (duszy, umys³u) a¿ po chwilê obecn¹.
Historia jako nauka próbuje wnikn¹æ do nieistniej¹cych ju¿ zdarzeñ, wykorzystuj¹c pozostawione przez nie lady w ród³ach. Jej spojrzenie jest z zasady se21 Z. J. Czarnecki, Wartoci i historia. Studia nad refleksj¹ filozoficzn¹ o ludzkim wiecie, Lublin 1992, s. 1112.
22 Ibidem, s. 12.
23 O relacji czasowej miêdzy przesz³oci¹ a teraniejszoci¹ i jej zwi¹zkach ze wiadomoci¹ historyczn¹ zob. J. Le Goff, Historia i pamiêæ, prze³. A. Gronowska i J. Stryjczyk,
Warszawa 2007, s. 4164.
24 J. Topolski, wiat bez historii, Warszawa 1976, s. 4344.
25 W. Wrzosek, O myleniu historycznym, Poznañ 2009, s. 115.
26 Ibidem.
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lektywno-aspektowe, a obrazy dziejów fragmentaryczne  przedmiotem naukowych dociekañ historyka bywa skrawek przesz³oci, lecz nie ludzka przesz³oæ
w ogóle27. Nie oznacza to jednak, ¿e historyk zajêty jest wy³¹cznie chronologiczn¹ rekonstrukcj¹ dziejów, która nie wykracza poza w¹sko rozumiane fakty
historyczne. Wspó³czesna historia zrywa z klasycznym idiografizmem, patrz¹c
na proces dziejowy z szerszej perspektywy, uwzglêdniaj¹c dokonania innych
nauk, w szczególnoci filozofii. Badaj¹c wszelkie aspekty ¿ycia spo³ecznego,
pozostaje jednak w obrêbie paradygmatu naukowego28 i partykularnoci. Jak
podkrela K. Mannheim: tylko czasem, wycinkowo poszczególne problemy
uchwytywane s¹ w swym organicznym powi¹zaniu (nie tylko w sensie jednej
dyscypliny), w konkretnych zwi¹zkach; potem jednak nagle wszystko siê przerywa. Problemy historyczne s¹ zawsze [ujmowane] monograficznie albo w sensie ograniczenia tematycznego, albo  ograniczenia aspektu29.
Filozofia dziejów wykracza poza sferê dociekañ empirycznych. Jak zauwa¿a A. Piskozub: zaczyna siê ona tam, gdzie koñczy siê nauka empiryczna, czy
te¿, spogl¹daj¹c z przeciwnej strony, koñczy siê tam, gdzie pojawiaj¹ siê badania empiryczne30. O ile celem nauki jest wyjanienie rzeczywistoci, o tyle filozofia nadaje jej sensownoæ. Jej zadanie polega na sformu³owaniu w swym
27

M. Wichrowski, Spór o naturê czasu historycznego (Od Hebrajczyków do mierci Fryderyka Nietzschego), Warszawa 1995, s. 9.
28 Mam na myli odejcie nauki historycznej od skrajnie pojmowanego pozytywizmu,
który charakteryzowa³ siê idiografizmem, ujêciem genetycznym i naturalistycznym. Skutkowa³o to statycznym ujmowaniem procesu dziejowego, który zamykano w niezmiennych,
obiektywnych prawach rozwoju dziejowego, a tak¿e problemem w uzasadnianiu historycznej
aktywnoci cz³owieka. Tradycyjna historiografia zajmowa³a siê dzia³aniami ludzkimi, ale nie
potrafi³a wyjaniaæ ich w kategoriach dzia³añ ludzkich, zob. J. Topolski, Problemy prze³omu
antypozytywistycznego w naukach historycznych, (w:) Zagadnienia prze³omu antypozytywistycznego w humanistyce, pod red. J. Kmity, Warszawa  Poznañ 1978, s. 12. Wspó³czesna
teoria historyczna w wiêkszym stopniu uwzglêdnia osobliwoæ nauk humanistycznych, uzupe³niaj¹c dotychczasowe zainteresowania historyczne o elementy socjologii, ekonomii, polityki i zjawiska kultury. Owo antypozytywistyczne nastawienie widaæ wyranie we francuskiej
szkole Annales, która wspó³czenie stanowi jeden z najsilniejszych orodków badañ historycznych na wiecie. Jeden z jej przedstawicieli, Fernand Braudel, krel¹c paradygmat nowej historii, zauwa¿a: Dotrzeæ trzeba do rzeczywistoci spo³ecznych, do nich samych
i dla nich samych. Mam tu na myli wszelkie szerokie formy ¿ycia zbiorowego, systemy
gospodarcze, instytucje, struktury spo³eczne, cywilizacje wreszcie, te przede wszystkim
dziedziny rzeczywistoci, których wczorajsi historycy byli wiadomi, ale które widzieli najczêciej  z wyj¹tkiem zadziwiaj¹cych prekursorów  jako t³o, rozci¹gniête tylko po to, aby
t³umaczy³o czy te¿ w ich intencji mia³o t³umaczyæ czyny wyj¹tkowych jednostek, wokó³ których historyk kr¹¿y z upodobaniem. F. Braudel, Historia i trwanie, prze³. B. Geremek, Warszawa 1999, s. 30.
29 K. Mannheim, Ideologia i utopia, prze³. J. Miziñski, Lublin 1992, s. 79.
30 A. Piskozub, Miêdzy historiozofi¹ a geozofi¹. Szkice z filozofii czasoprzestrzeni ludzkiej, Gdañsk 1994, s. 9.
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w³asnym jêzyku ogólnych twierdzeñ o wiecie31. W tym kontekcie filozofia
dziejów staje siê systematycznym wyjanianiem historii jako ca³oci32, dziêki
czemu jej rozwi¹zania nie mog¹ byæ traktowane jako naukowe uogólnienia tez
i twierdzeñ badañ szczegó³owych. Zdaniem J. Szczepañskiego, filozofia dziejów
tworzy podstawy ontologiczne rozumienia procesu dziejowego oraz tworzy
podstawy aksjologiczne orientacji dzia³ania cz³owieka w tym procesie. Nadaje
ona sens tym dzia³aniom czy te¿ powstrzymaniu siê od dzia³añ, nadaje im uzasadnienie i orientacjê33. O ile wiadomoæ historyczna uzasadniana jest przez
realne procesy historyczne zachodz¹ce w czasie, o tyle wiadomoæ filozoficzna przez miejsce cz³owieka w strukturze ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej wiata jako ca³oci.
Zdaniem Z. Kuderowicza, refleksje nad histori¹ nabieraj¹ znaczenia filozoficznego, je¿eli dotycz¹ poszukiwania sensu dziejów jako procesu34. Oznacza
to, ¿e filozofia dziejów pojawia siê tam, gdzie dzia³ania ludzkie nabieraj¹ znaczenia, zaczynaj¹ byæ odbierane jako sensowne i powi¹zane. Z kolei K. Löwith
zauwa¿a, ¿e nie by³oby pytañ o sens historii, gdyby sens ów uobecnia³ siê ju¿
w samych wydarzeniach historycznych35. Dlatego filozofia dziejów w pe³ni
rozwija siê wtedy, kiedy ¿ycie ludzkie ujmuje jako sk³adnik szerszego procesu,
obejmuj¹cy wiêksze zbiorowoci, a niekiedy ca³¹ ludzkoæ. Kiedy postrzega siê
rzeczywistoæ dynamicznie, a zjawiska jako proces, w którym stare zastêpowane jest przez nowe. W tym znaczeniu filozofia dziejów spleciona jest z historycznoci¹, poniewa¿ najpierw ustala, co mo¿e zostaæ uznane za historyczne, by
potem nadaæ owej historycznoci okrelon¹ wartoæ. Dziêki temu tworzy siê
okrelona struktura znaczeñ, która stanowi podstawê aksjologiczn¹ procesu dziejowego i ludzkiej egzystencji. Owe wartoci kszta³tuj¹ wiadomoæ cz³owieka,
konstytuuj¹ go jako podmiot okrelonych dzia³añ, czyli wyznaczaj¹ ich intencjonalnoæ. Dzia³añ nie tylko wyró¿niaj¹cych siê sporód innych ze wzglêdu na
w³aciw¹ im formê, czyli wartoci, ale równie¿ i treci36. Pojawienie siê historycznoci, to¿same z sensownym postrzeganiem rzeczywistoci, pozwala przekroczyæ przypadkowoæ egzystencji i uczyniæ ¿ycie prawdziwie ludzkim.
M. Bierdiajew, pytaj¹c: czym jest historycznoæ?, wskazuje, ¿e pojawia siê ona
31 M. Hempoliñski, Filozofia wspó³czesna. Wprowadzenie do zagadnieñ i kierunków,
Warszawa 1989, s. 31.
32 W.H. Walsh, Philosophy of History. An Introduction, New York 1960, s. 27.
33 J. Szczepañski, Filozofia dziejów  oczekiwania i nadzieje, [w:] Zagadnienia historiozoficzne, pod red. J. Litwina, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1977, s. 19.
34 Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów, Warszawa 1973, s. 5.
35 K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przes³anki filozofii
dziejów, prze³. J. Marzêcki, Kêty 2002, s. 8.
36 A. Zachariasz, Idea postêpu i jej kryzys we wspó³czesnej kulturze europejskiej, (w:)
W krêgu pesymizmu historycznego. Studia nad nowo¿ytnymi filozofiami historii, pod red.
Z. Czarneckiego, Lublin 1992, s. 69.
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jako ostatni etap narodzin cz³owieka. Pierwszym etapem jest organiczne trwanie, w którym statyczna myl nie potrafi obj¹æ dynamiki rzeczywistoci. Dopiero, gdy pojawiaj¹ siê kataklizmy i katastrofy, zburzona zostaje owa pierwotna
harmonia trwania. W drugim etapie narodzin nastêpuje rozszczepienie podmiotu i przedmiotu, które prowadzi do pojawienia siê pierwszej refleksji nad poznaniem historycznym. Owo rozdwojenie, charakterystyczne dla poznania naukowego, nie pozwala jednak uchwyciæ rzeczywistego sensu historycznoci, dlatego
cz³owiek musi je przekroczyæ i znaleæ prawdziwy, wewnêtrzny sens tego co
historyczne. To w³anie trzeci etap, kiedy po prze¿yciu upadku okrelonego
³adu historycznego, po prze¿yciu momentu rozszczepienia i rozdwojenia, mo¿na przeciwstawiæ te dwa momenty  moment bezporedniego trwania w historii
i moment rozszczepienia z ni¹, aby przejæ w trzeci stan ducha, który nadaje
szczególn¹ ostroæ wiadomoci, szczególn¹ mo¿liwoæ refleksji i równoczenie
dokonuje siê szczególne zwrócenie ludzkiego ducha ku tajemnicy tego co historyczne37.
Historia jest wiêc dla filozofii dziejów naturalnym pod³o¿em narodzin cz³owieka. Ludzka egzystencja realizuje siê w czasie historycznym, ale jej rzeczywisty sens wykracza poza proste nastêpstwo czasowe, poniewa¿ jak zauwa¿a
Z. Czarnecki: jest udzia³em w procesie dziejowym wykraczaj¹cym poza skalê
osobistych dowiadczeñ jednostki i poza chronologiê, w której jest ono zamkniête, sama wiadomoæ czasu historycznego pojawia siê dopiero wtedy, gdy granice tego dowiadczeni zostaj¹ przekroczone  gdy uwiadomieniu ulega ogólniejszy charakter relacji, od jakich w ¿yciu spo³ecznym zale¿y los cz³owieka
i gdy zarazem wynikaj¹ce st¹d uogólnienia przekraczaj¹ granice teraniejszoci,
w jakiej cz³owiek ¿yje38. W oczach filozofów historia jest p³aszczyzn¹ przejawiania siê wartoci fundamentalnych, miejscem konstytuowania siê ponadindywidualnych celów, norm i idei normatywnych39 lub wiata symboli. W tym znaczeniu jest ona ca³¹ rzeczywistoci¹ cz³owieka i ma sens, kiedy s³u¿y ¿yciu40.
Historia staje siê dla filozofów drug¹ natur¹ cz³owieka. Dynamika dziejów kontrastuje ze statycznoci¹ i przewidywalnoci¹ przyrody. J. Ortega y Gasset zauwa¿y³, ¿e cz³owieka nie ma natury; tym, co posiada, jest... historia41. Stawia
to cz³owieka przed koniecznoci¹ ci¹g³ego zmagania siê z rzeczywistoci¹, zmagania o tyle niepewnego, ¿e nie wie, co go czeka w przysz³oci. Historia otwiera szereg perspektyw i mo¿liwoci, których efektem jest metafizyczne wahanie,
37
38
39

M. Bierdiajew, Sens historii, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 11.
Z.J. Czarnecki, Wartoci i historia..., s. 15.
E. Husserl, Kryzys europejskiego cz³owieczeñstwa a filozofia, prze³. J. Sidorek, Warszawa 1993, s. 18-19.
40 F. Nietzsche, Niewczesne rozwa¿ania, prze³. L. Staff, Kraków 2006, s. 63.
41 J. Ortega y Gasset, History as a system, (w:) idem, Toward a Philosophy of History,
prze³. W.W. Norton, Illinois 2002, s. 217.
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ale te¿ zmusza do wyboru: Nawet kiedy zrozpaczeni poddamy siê losowi, wtedy tak¿e postanawiamy niczego wiêcej nie postanawiaæ42.
Filozofia dziejów jest refleksj¹ nad czasem naznaczonym ludzkimi wyborami oraz ich rezultatami. Okazuje siê on narzêdziem wartociowania zdarzeñ
i zjawisk, które same staj¹ siê obiektywizacj¹ pewnych wartoci nawet wtedy,
kiedy przez historyka odczytywane s¹ jako aksjologicznie obojêtne43. Dziêki
temu filozofia dziejów, inaczej ni¿ nauka historyczna, jest w stanie poznaæ najbardziej ogólne w³aciwoci procesu dziejowego. Mo¿e dotrzeæ do uniwersalnych schematów analiz historycznych, si³ i prawid³owoci rz¹dz¹cych procesem
dziejowym. W tym znaczeniu bli¿sza jest filozofii, poniewa¿ stawia pytania, na
które nie mo¿na znaleæ empirycznej odpowiedzi. Jej istot¹ jest pragnienie zrozumienia wiata w jego ogólnym wymiarze, dotarcie do przyczyn i celu (celów),
okrelaj¹cych uniwersalny sens historii. Zdaniem G. Mitrowskiego, filozof
w przeciwieñstwie do historyka, nie tyle opisuje, ile wyjania, poszukuje »ostatecznej« przyczyny lub celu  co jest niczym innym jak wartociowaniem szeroko pojêtego dowiadczenia. Dlatego w wiêkszym stopniu mówi on nie o rzeczywistym zachowaniu, lecz ideale zachowania siê cz³owieka44.
Sens dziejów wymyka siê prostym schematom wyjaniaj¹cym. Sens  jak
zauwa¿a B. Skarga  zawdziêcza swoje istnienie myli, która go poszukuje45.
W tym kontekcie powinna uwzglêdniaæ perspektywê hermeneutyczn¹, która
w procesie samoporozumienia wi¹¿e podmiot z przedmiotem. Cz³owiek jest bytem historycznym, co oznacza, ¿e mo¿na go zrozumieæ tylko przez historiê
i w historii. Jak zauwa¿a Braudel: w³aciwy problem historii nie kryje siê w stosunku miêdzy malarzem a obrazem, ani nawet  co niektórzy mogliby uznaæ za
zbytnie ju¿ zuchwalstwo  miêdzy obrazem a pejza¿em, ale w³anie w samym pejza¿u, w samym sercu ¿ycia46 . Filozoficzne znaczenie sensu wykracza poza perspektywê teoretycznych wyjanieñ nauki historycznej. Racjonalnoæ naukowa47
42
43

J. Ortega y Gasset, Bunt mas, prze³. P. Niklewicz, Warszawa 2004, s. 49.
Filozofia dziejów, w przeciwieñstwie do nauki historycznej, podejmuje równie¿ próby
przewidywania przysz³ych zdarzeñ, przekszta³caj¹c siê w mylenie futurystyczne i utopijne.
Widaæ to szczególnie w owieceniowych koncepcjach postêpu, historiozofii pozytywistycznej,
a tak¿e eschatologicznych wizjach dziejów. Jak zauwa¿a Z. Czarnecki, wraz z pojawieniem
siê filozoficznej refleksji nad dziejami, musi siê zrodziæ sk³onnoæ do wykraczania poza granice teraniejszoci. Z.J. Czarnecki, Przysz³oæ i historia, Lublin 1981, s. 16.
44 G. Mitrowski, Kosmos, Bóg, Czas, Katowice 1993, s. 53.
45 B. Skarga, Granice historycznoci, Warszawa 1989, s. 167.
46 F. Braudel, op. cit., s. 27.
47 U¿ywam pojêcia racjonalnoæ naukowa dla odró¿nienia jej od racjonalnoci filozoficznej. Uznaj¹c, ¿e filozofia i nauka wspólnie realizuj¹ postulat racjonalnoci poznania, chcê
jedynie wskazaæ, ¿e racjonalnoæ filozofii nie polega na formu³owaniu praw s³u¿¹cych interpretacji faktów empirycznych. Nale¿y wiêc odró¿niæ racjonalnoæ naukow¹, której cis³e regu³y okrela metodologia nauk, od racjonalnoci filozoficznej, któr¹ mo¿na sprowadziæ do postulatu racjonalnego uzasadniania i krytycyzmu. Jak zauwa¿a M. Hempoliñski: Postulat
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nie zawsze pozwala uchwyciæ rzeczywisty sens zjawisk. Domaga siê ona cis³oci, eliminowania wieloznacznoci. Okrela raczej obecnoæ ni¿ rzeczywiste bycie. Zdaniem H.G. Gadamera, nie by³oby rozumu historycznego, gdyby nie czasowoæ i dziejowoæ ludzkiego istnienia. Nie by³oby dziejów powszechnych,
gdyby to czasowe istnienie cz³owieka nie »mia³o wiata«. Nie by³oby chronologii, gdyby dziejowe istnienie cz³owieka samo nie by³o czasem48. Sens czêsto
wymyka siê kontroli rozumu, otwieraj¹c drogê dla religii, poezji czy metafizyki. Sens jest efektem zakorzenienia w wiecie, po³¹czenia wspóln¹ pamiêci¹
i horyzontem wielu znaczeñ, które w procesie historycznego rozwoju próbuj¹ siê
scaliæ w jeden wspólny wszystkim sens. Nie jest czym danym ostatecznie. Tworzy siê w zale¿noci od historycznych i kulturowych przekszta³ceñ, przez co zawsze pozostaje otwarty i nie do koñca ustalony49. Filozoficzne poszukiwanie
sensu dziejów wymyka siê niejednokrotnie wymogom racjonalnoci naukowej,
otwieraj¹c drogê spekulacji filozoficznej, która ujmuje rzeczywistoæ w pe³nej
gamie znaczeñ, ró¿norodnoci i zmiennoci. St¹d zdaniem B. Skargi, bytowanie myli jest przede wszystkim nieustannym poszukiwaniem nie tylko sensu, ale
i racji, nie tylko tego, co mo¿liwe, ale i tego, co konieczne, choæ tyle razy w
ró¿nych wypadkach sens ujawnia, ¿e poszukiwanie racji jest z³udne, ¿e nie ma
odpowiedzi na pytanie, dlaczego co jest, ¿e ró¿a, piêkno jej kwiatu, jest bez
»dlaczego«50 .
O wyj¹tkowoci filozoficznej refleksji nad histori¹ wiadczyæ mog¹ nieustannie podejmowane próby poszukiwania tego, co pewne i niezmienne, przekraczania historycznoci przez stawianie pytañ, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nawet kiedy neguje siê sensownoæ samej historii i kiedy przedmiotem
filozofii dziejów staje siê przede wszystkim wiadomoæ historyczna, potwierdza siê miejsce i rolê cz³owieka w pozornie uporz¹dkowanym procesie zdarzeñ
i zjawisk historycznych. Poniewa¿ jak zauwa¿a K. Löwith: wiadomoæ historyczna mo¿e siê tylko zaczynaæ u samej siebie, choæ jej celem jest uobecnienie
mentalnoci innych epok i innych ludzi. Historia musi byæ wci¹¿ wspominana,
przemylana i na nowo analizowana przez ¿yj¹ce ka¿dorazowo pokolenia51 .
racjonalnoci jest najstarszym postulatem filozoficznym. Postulat ten ustanawia trwa³y pomost
miêdzy filozofi¹ i nauk¹. Dzieje myli filozoficznej dowodz¹ jednak, ¿e utrzymanie rozwa¿añ
filozoficznych w granicach tego postulatu nie jest ³atwe, st¹d spekulacje filozoficzne ³ami¹ce
rygory racjonalnoci, a nawet wiadoma rezygnacja z ca³kowitej lub czêciowej realizacji
tego postulatu. M. Hempoliñski, op. cit., s. 33.
48 H.G. Gadamer, Problem dziejów w nowszej filozofii niemieckiej, prze³. K. Michalski,
(w:) idem, Rozum, s³owo, dzieje. Szkice wybrane, prze³. M. £ukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 1979, s. 28.
49 B. Skarga, op. cit., s. 168.
50 Ibidem, s. 171.
51 K. Löwith, op. cit., s. 6.
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LA MÉTAPHYSIQUE COMME SCIENCE EN RAISON
DE LA CONSCIENCE
Metafizyka jako nauka w perspektywie wiadomoci
Metaphysics as Science in Respect
of the Consciousness
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Streszczenie

Abstract

Metafizyka jest zdefiniowana w Kantowskich terminach zmys³u wewnêtrznego i zmys³u zewnêtrznego oraz ich oddzia³ywania wzajemnego. wiadomoæ prezentuje siê w grze
miêdzy apercepcj¹ i antycypacj¹, aktem i bytem; miêdzy obszarem kategorii i tym co niekategoryczne.

Metaphysics is determined in Kants terms
such as: internal sense and external sense and
in terms of their interaction. Consciousness
presents itself in the game between the apperception and the anticipation, the act and the
being and between categorical space and noncategorical.

Dans mes travaux antérieurs, j’ai déjà traité d’une dialectique catégorielle
entre la matière comme un substrat métaphysique (ce qui est donc dans un tel
sens toujours ontologiquement „étendu”) et la nature comme son attribut seulement analogique (qui reste dans le même sens donc toujours seulement „inétendu”). Mon but est d’exclure tout redoublement respectivement tout camouflage
de la différence catégorielle infinie entre les deux.
Toutefois, la grammaire d’un tel substrat métaphysique demande encore
l’analyse catégorielle de l’espace, et cela par rapport au terme de la matière qui
se définit bien d’après Kant comme „le mobile dans l’espace”. Il faut en expli-
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quer le rôle constitutif par l’espace comme le „sens externe” et sa signification
originelle dans le substrat universel. Pour le commencement systématique d’une
telle explication, il faut d’abord poursuivre le courant originaire du métabolisme
dans une essence organisée, où toute nourriture va d’abord du dehors vers le
dedans. Ensuite elle s’accroît dans le processus de sa mise en exploitation du
dedans vers le dehors, pendant que son équivalent dans un métabolisme intelligible il est vrai ne sait se présenter chaque fois que comme une intention (et par
là elle est en quelque sorte immobile). Par là s’explique toutefois la coordination réciproque des célèbres „buts et moyens” externes ou internes de „l’essence organisée” (d’après Kant). C’est dans un tel sens que les deux intentions d’une
aperception complète (la nature) et d’une anticipation complète (la matière) s’opposent pour ainsi dire comme des buts sacrés dans le point de la présence, c’està-dire comme des vertus catégoriques et immanentes en face de leur avenir non
catégorique et transcendant. La réciprocité des buts et des moyens des intentions
(voire ici des vertus) se présente comme une dialectique profonde selon la
célèbre „coïncidence des opposé” à la manière du grand Nicolas de Cues.
A l’égard des catégories et en face du non-catégorique, cela signifie aussi une
réhabilitation parfaite à l’égard de la célèbre objection kantienne contre „l’illusion dialectique”.
Dans un tel contexte, il convient d’interpréter le terme kantien des „formes
de l’intuition” pour l’espace et le temps selon leur fonction dialectique comme
des anticipations par „les formes” (d’un côté) et comme des aperceptions par
„l’intuition” (de l’autre). Il s’agit d’une „coïncidence des opposés” entre les formes de l’étendu ontologique et l’intuition analogique inétendue, où tout dépend
d’une exclusion radicale „logique” de toute médiation entre intentions opposées
(c’est-à-dire entre les vertus opposées). Cela s’effectue à peu près par l’exclusion du célèbre „schématisme des termes de l’entendement” d’après Kant, qui
ne parvient jamais à une coordination logique (comme science), mais qui plutôt
présente seulement un schéma analogique comme camouflage des distinctions
nécessaires entre les catégories. En effet, la conceptualité de l’entendement doit
faire ses preuves ici toujours déjà à l’origine dialectique de toute intuition comme sa forme anticipatrice. La conceptualité déductive de l’espace et du temps
(voire son idéalité comme moyen ontologique de la représentation) doit s’émanciper déjà ici et continûment du représenté comme son sujet analogique.
Toutefois il serait peut-être permis d’imaginer d’abord l’espace comme un
courant homogène d’axes de temps parallèles se figeant ensuite en quelque sorte comme des fils aérodynamiques (et conducteurs): une telle imagination
représente en effet le cas d’un schématisme global, qui demande ici par conséquent son exclusion pareillement globale. Celle-ci provoque une didactique universelle au profit de la „coïncidence des opposés” de l’étendu spatial ontologique
dans son contexte continuel avec les points inétendus analogiques ou même avec
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l’accomplissement continuel de l’espace par l’omniprésence de l’être-là, respectivement dans la coïncidence opposée de l’être avec son „là”. En cela, l’intention de l’aperception du „là” transcendant „vient” d’un „avenir” non catégorique vers le point de la présence, afin de se sublimer ici – en direction inverse et
donc vers l’avenir – comme l’être catégorique, c’est-à-dire comme le temps „ontologique”.
C’est ainsi que notre imagination usuelle (vulgaire à vrai dire) d’un progrès
historique d’images schématisées se révèle comme un défaut naturel, voire comme le véritable péché originel. Ce défaut implique toujours aussi bien un fatalisme idéaliste qu’un idéalisme fataliste. La célèbre „idéalité de l’espace et du
temps” d’après Kant doit se définir ici à nouveaux frais par une dialectique de
l’exclusion idéale et continuelle de tout schématisme dans leur usage, afin de
vraiment exclure toute action réciproque entre les moyens de la représentation
d’un côté et son sujet de l’autre.
Bien entendu, cela signifie que toute conceptualité doit se justifier par l’exclusion continuelle des commencements discontinuels. Cela s’applique par exemple à propos des „axiomes” ou des „éléments”, parce qu’en cela se cache toujours un redoublement schématique du sujet attributif, qui ne peut être évité que
par une „ponctualité dialectique” comme trace non schématique et indirecte
(c’est-à-dire comme trace de l’exclusion) de l’inétendu analogique dans l’étendu du substrat ontologique. Ici l’axiome des parallèles se révèle sans contrainte
schématique comme une simple conséquence de la simultanéité homogène des
points de présence dans l’espace, respectivement de leur succession homogène
dans un espace de temps, où une telle homogénéité même signifie alors la simultanéité géométrique de parallèles non schématiques, pour ainsi dire comme
expression (voire sublimation ou concrétion) de la „coïncidence des opposés”
du sens interne dans le sens externe. L’espace et le temps se présentent ici déjà
dans leur contexte interne et immanent avec une géométrie de coordinations originelles.
En cela, la simultanéité spatiale externe comme substrat étendu doit se
concrétiser par une succession temporelle interne comme son attribut inétendu,
où alors le célèbre terme kantien de la „matière comme le mobile dans l’espace” se présente sur ces entrefaites comme un seul substrat de l’extensionalité
commune d’espace, de substance et d’énergie, c’est-à-dire ici comme ensemble
continuel de l’anticipation ontologique dans la „coïncidence des opposés” avec
son aperception analogique, voire avec la nature comme son attribut inétendu.
À ce sujet, la substance doit se concrétiser d’abord dans la simultanéité spatiale
(et externe) d’un champ de densité, pendant que l’énergie se concrétise alors dans
la succession temporelle (et interne) d’un champ de vitesse, c’est-à-dire dans la
superposition réciproque des deux. En cela, l’énergie de champ produit d’abord
pour les deux une symétrie originaire, où toutefois cette superposition récipro-
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que produit pareillement une déformation réciproque de leurs symétries, qui
détermine toute action réciproque interne dans la simultanéité infinie du substrat.
C’est dans un tel sens que la „coïncidence des opposés” s’exprime par les fonctions dialectiques aussi bien du point inétendu géométrique que du zéro arithmétique dans une anticipation exclusivement ontologique. C’est là le remède
fondamental pour exclure tout schématisme analogique au moyen de la ponctualité du calcul infinitésimal. De fait, seule une telle immanence ponctuelle du
sens interne dans le sens externe se révèle comme commencement métaphysique de la science. Alors la pénétrabilité réciproque indéfinie des champs de substance et de vitesse signifie un surmonter intelligible remporté sur la barrière
vasculaire du métabolisme fondamental. Par là, les termes de substance et d’énergie se conditionnent toujours réciproquement, parce que l’un suppose (ou conserve) déjà l’autre comme sujet dialectique de la coordination réciproque, d’ailleurs en correspondance avec l’opposition originaire entre le système de
vaisseaux et sa nourriture.
Par une telle perspective, tout „schématisme des termes de l’entendement”
s’atteste comme raccourcissement de l’écart infini métaphysique entre les intentions opposées de l’anticipation ontologique et de l’aperception analogique. Il
s’agit bien en cela déjà de la contrebande de l’analogiquement schématique dans
l’anticipation ontologique. Cela signifie qu’une „métaphysique comme science”
doit se définir par l’exclusion de tels schématismes analogiques, afin d’établir
après tout la matière comme vanité idéale d’une pure possibilité interne. Cela se
fait en se dirigeant vers l’avenir comme un „ontologiquement externe”, pendant
qu’une pure aperception de la nature vient de l’avenir comme un „analogiquement externe“ en se dirigeant vers l’interne. Ce rien „idéal“ d’une pure possibilité comme intention de la „science” ne sait se définir que comme le rien de
l’intention opposée d’un avenir. Celle-ci inversement ne sait se révéler que comme „réalité” d’une „conscience” dans l’aperception de la nourriture analogique.
Toutefois ici surtout le terme de la mort ne peut nullement se révéler dans une
telle nourriture animant, en tant que l’imagination de la propre mort se trouve
exclusivement dans l’anticipation, en demeurant toujours, jusqu’à son „bout”,
une „pure possibilité”. Dans la mesure où une telle „pure possibilité” correspond
à l’écart infini entre les intentions des vertus métaphysiques, toute contamination des termes de l’entendement par un schématisme analogique signifie dans
leur usage une restriction aussi fataliste que fatale.
C’est ainsi que la métaphysique comme une science doit s’établir d’abord
comme immanence parfaite de la „coïncidence des opposés” des coordinations
aux vertus catégoriques, afin de se situer par là dans la transcendance de la
„coïncidence des opposés” entre l’acte d’une coordination et l’être de cette coordination – en face du non-catégorique: c’est-à-dire en face de l’avenir comme
nourriture non encore divisée en sa coordination originelle de l’acte pur pour
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l’alimentation sacrée (respectivement pour la ‘cène’) des vertus catégoriques.
Par-là, la métaphysique se définit comme coïncidence entre les intentions opposées de la science et de la conscience. Toute confusion des termes supérieurs
transcendants (comme par exemple la liberté, le bien, le vrai ou le beau) – avec
l’intention de l’aperception peut être expliquée par leur abus dans un sens inverse respectivement pervers – avec l’intention de l’anticipation; l’avenir comme cette ‘cène’ non catégorique signifie toujours l’atteinte originelle au contraire de toutes les perversions réactionnaires.
Dans un tel sens, toute succession se trouve justifiée seulement par la croyance en face de la cène non catégorique, c’est-à-dire dans le libre jeu de la voix
de la conscience et comme une réalité seulement offerte d’un bien, vrai et beau
non idéalistes, d’ailleurs au contraire de la célèbre „bonne volonté” kantienne,
qui se révèle ici comme équivalent de vieux enthousiasmes théologiques avec
leur intention du dedans. C’est ici que la succession s’affranchit du schématisme
réactionnaire par une science, qui fait ses preuves dans sa volonté radicale de
pouvoir explicatif, afin de „sauver les phénomènes” (Platon) comme de pures
possibilités non schématiques ; c’est-à-dire, afin de „sauver les phénomènes”
dans l’immanence explicative de nature et de matière et donc dans l’idéalisme
catégorique d’une sobriété à tout prix, respectivement dans la vanité idéale de
la „pauvreté en esprit“, qui seule sait „sauver les phénomènes” en face de la
réalité non catégorique du Sauveur: comme le don du „royaume des cieux” (Matthieu 5,3).
C’est dans un tel sens qu’une succession œcuménique sait se débarrasser de
toutes les perversions réactionnaires dans l’histoire, car une analyse non schématique se justifie ici comme „coïncidence des opposés” avec sa synthèse offerte,
à savoir en tant que l’actualité offerte de ses coordinations scientifiques correspond bien déjà à l’écart infini entre les vertus catégoriques en face du noncatégorique.
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Schopenhauerowska metafizyka mi³oci p³ciowej

To Love or not to Love, That is the Question.
Schopenhauers Metaphysics of Sexual Love

S ³ o w a k l u c z o w e: Schopenhauer, metafizyka mi³oci p³ciowej, wola ¿ycia, namiêtnoæ,
kryteria doboru naturalnego, p³odzenie.
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sexual love, the will to live, passion, the criteria of natural selection, procreation.

Streszczenie

Abstract

Schopenhauer uwa¿a, ¿e wznios³e uczucie
miêdzy dwojgiem osób zawsze jest wyrazem
mi³oci p³ciowej, perfidnie wywo³anej i atrakcyjnie ukazanej przez wolê ¿ycia. W gruncie
rzeczy w mi³oci chodzi o to, aby w³aciwie
dobrane jednostki ³¹czy³y siê w pary i p³odzi³y dzieci, przed³u¿aj¹c w ten sposób trwanie
gatunku, a ostatecznie  zapewniaj¹c odpowiedni¹ jakoæ i trwa³oæ ¿ycia jako takiego.
Osoby oszukane przez wolê ¿ycia zwykle nie
osi¹gaj¹ spe³nienia ani szczêcia, a ich jednostkowe egzystencje naznaczone s¹ trudnym do
zniesienia bólem i cierpieniem. Schopenhauerowska metafizyka mi³oci p³ciowej ujawnia
stosowane przez wolê kryteria absolutne i relatywne w doborze kochanków, rozpatruje
kwestiê rzadkiego fenomenu mi³oci metafizycznej oraz wskazuje na mo¿liwoæ czêciowego wyzwolenia siê spod wp³ywu woli i zadbania o w³asne dobro.

Schopenhauer believes that a sublime feeling of love between two people always is an
expression of a sexual love, which is perfidiously induced and attractively manifested by
the will to live. In fact, the aim of love is to
tie together in pairs two properly matched individuals in order to procreate further individuals and thus prolong the life of species, and
ultimately  ensure a quality and sustainability of life itself. People deceived by the will to
live, usually do not attain a fulfilment or
a happiness. Also their single existences are
marked with pain and suffering that are difficult to bear. Schopenhauers metaphysics of
sexual love discloses the absolute and relative
criteria used by the will to live in respect to the
choice of lovers, considers the matter of the rare
phenomenon of a metaphysical love and indicates the possibility of a partial liberation from
the influence of the will and taking care of the
own interests by particular individuals.

56

Henryk Benisz

Wedle Schopenhauera g³ównym tematem twórczoci poetyckiej jest mi³oæ
p³ciowa. Zdaniem tego myliciela we wszystkich dzie³ach literackich, niezale¿nie od ich gatunku i miejsca powstania, na pierwszy plan wysuwaj¹ siê opisy
ludzkich namiêtnoci. Traktuje on je niezmiernie powa¿nie, nie zgadzaj¹c siê
z opini¹ F. La Rochefoucaulda, ¿e z namiêtn¹ mi³oci¹ jest jak ze zjawami:
wszyscy o nich mówi¹, ale nikt ich nie widzia³1. Schopenhauer pozostaje w jakiej mierze platonikiem i s¹dzi, ¿e sztuka pozbawiona prawdy nie potrafi³aby
wyra¿aæ piêkna. Skoro za poeci tak piêknie pisz¹ o mi³osnych namiêtnociach,
a inni ludzie z zachwytem czytaj¹ ich utwory, to namiêtnoci te nie mog¹ byæ
urojone, tylko musz¹ byæ prawdziwe. Zreszt¹ równie¿ i w zwyczajnym ¿yciu dochodz¹ do g³osu rzeczywiste uczucia, które sw¹ gwa³townoci¹ zak³ócaj¹ porz¹dek spo³eczny i wskutek tego przykuwaj¹ uwagê opinii publicznej. Pod wp³ywem trudnych do opanowania namiêtnoci niektórzy ludzie nawet trafiaj¹ do
domu wariatów albo odbieraj¹ sobie ¿ycie. Alici jest rzecz¹ zadziwiaj¹c¹, ¿e
czasem osoby bardzo w sobie zakochane, gdy na ich drodze pojawi¹ siê niespodziewane przeszkody, wol¹ wspólnie pope³niæ samobójstwo ni¿ podj¹æ wysi³ek
sprostania przeciwnociom losu. Tak desperacki czyn oznacza przecie¿ dobrowoln¹ rezygnacjê z najwy¿szego, mo¿liwego do osi¹gniêcia szczêcia. Ju¿ du¿o
lepiej by³oby siê rozdzieliæ i w samotnoci znosiæ choæby najwiêksz¹ niedolê
bior¹c¹ siê z tej duchowej roz³¹ki.
Jak widaæ, problem namiêtnoci jest nader istotny i nale¿y go gruntownie
przebadaæ. Tymczasem dot¹d filozofowie zwykle go omijali, wszak Platon zajmowa³ siê g³ównie kwesti¹ pederastii, a Rousseau, Kant i Spinoza b³¹dzili
w sprawach mi³oci b¹d podejmowali je bardzo powierzchownie. W tej sytuacji Schopenhauer postanawia samodzielnie zg³êbiæ to zagadnienie, wychodz¹c
od metafizyki woli, uwzglêdniaj¹cej realne uwarunkowania przyrodnicze. Nie
spodziewa siê jednak, ¿e znajdzie zrozumienie dla swej teorii u osób przywyk³ych do sublimowania i nadmiernego uduchawiania stricte biologicznych procesów ¿yciowych.

Mi³osne knowania ¿ycia
Wola ¿ycia jest podstawowym d¹¿eniem w wiecie, jest j¹drem i rzecz¹
sam¹ w sobie ka¿dej rzeczy. Osi¹gniêcie przez ni¹ celu skutkuje zaspokojeniem,
czyli na swój sposób dowiadczonym szczêciem, natomiast zahamowanie jej
dzia³ania (wskutek pojawienia siê jakiej przeszkody) zmierzaj¹cego do osi¹gniêcia celu wywo³uje cierpienie. W ogólnej logice ¿ycia chwile szczêcia s¹ nie1 F. La Rochefoucauld, Maksymy i rozwa¿ania moralne, prze³. T. Boy-¯eleñski, Czytelnik, Warszawa 1960, s. 39 (nr 76).
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zmiernie rzadkie, gdy¿ ¿adne zaspokojenie nie jest trwa³e, jest ono raczej zawsze tylko punktem wyjcia dla nowego d¹¿enia. Wszêdzie widzimy d¹¿enie
wielorako zahamowane, wszêdzie w walce, zawsze wiêc jako cierpienie: d¹¿enie nie ma ostatecznego celu, a wiêc nie ma te¿ miary ani celu cierpienie2. Ju¿
Arystoteles zauwa¿y³, ¿e szczêcie nale¿y do rzeczy samowystarczalnych3,
a potem w podobnym duchu wypowiedzia³ siê Chamfort: Szczêcie nie jest rzecz¹ ³atw¹; trudno je znaleæ w sobie, a nie sposób gdzie indziej4. Schopenhauer w pe³ni zgadza siê z powy¿sz¹ opini¹ Chamforta, dlatego czyni j¹ mottem
swych Aforyzmów o m¹droci ¿ycia. Stwierdza ponadto, ¿e im bardziej cz³owiek
jest wiadomy sytuacji, w jakiej siê znajduje, czyli im jest inteligentniejszy, tym
bardziej cierpi. W tym stanie rzeczy cz³owiek obdarzony geniuszem musi cierpieæ najbardziej5. Jakkolwiek bymy siê starali usun¹æ doskwieraj¹ce nam cierpienie, nic nie jestemy w stanie zrobiæ, jako ¿e nieustannie zmienia ono sw¹
formê. Pocz¹tkowo dowiadczamy go jako prostego braku czy zwyczajnej biedy i wówczas natê¿amy si³y w trosce o zachowanie w³asnego istnienia. Je¿eli
uda nam siê przetrwaæ przeciwnoci losu, wówczas od razu pojawiaj¹ siê
w du¿ej iloci inne przyczyny cierpienia, takie jak popêd p³ciowy, namiêtna mi³oæ, zazdroæ, zawiæ, nienawiæ, strach, ambicja, chciwoæ, choroba itd., itd.6.
Gdy jakim cudem wyjdziemy ca³o z tej opresji, to dopada nas cierpienie w postaci przesytu i nudy. Na tym oczywicie nie koñcz¹ siê zmagania z wol¹ ¿ycia,
poniewa¿ wszystkie te doznania co jaki czas pojawiaj¹ siê na nowo zgodnie
z przyrodnicz¹ zasad¹ powtarzalnoci zdarzeñ. Wola dzia³a tak perfidnie, ¿e wytr¹ca nas ze stanu psychofizycznej równowagi, co widaæ potem w gwa³townych
uczuciach i potê¿nych namiêtnociach, za pomoc¹ których jednostka nie tylko
potwierdza w³asne istnienie, lecz neguje te¿ istnienie cudze i usi³uje je usun¹æ,
ilekroæ staje jej na drodze7. Kto w jakiej mierze uodporni siê na tê szaleñcz¹
grê emocji, ten niechybnie ulegnie wp³ywowi nudy, która sprawia, ¿e istoty tak
ma³o siê kochaj¹ce jak ludzie szukaj¹ siê gwa³townie nawzajem8.
Bli¿szy wgl¹d w specyfikê dzia³ania ¿ycia pokazuje, ¿e najbardziej wznios³e uczucie mi³oci jest, w gruncie rzeczy, cile okrelonym i zindywidualizowanym popêdem p³ciowym, czyli najsprawniejsz¹ si³¹ napêdow¹ jednostek. Mi³oæ do drugiej osoby, podobnie jak mi³oæ (do) samego ¿ycia, mimo ¿e odzywa
2 A. Schopenhauer, wiat jako wola i przedstawienie, t. 1, prze³. J. Garewicz, PWN,
Warszawa 1994, s. 471.
3 Arystoteles, Etyka eudemejska, prze³. W. Wróblewski, [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 5, PWN, Warszawa 2000, s. 463 (1238 a).
4 Cyt. za: A. Schopenhauer, Parerga i paralipomena (W poszukiwaniu m¹droci ¿ycia),
t. 1, prze³. J. Garewicz, PWN, Warszawa 2002, s. 389.
5 A. Schopenhauer, wiat jako wola..., t. 1, s. 472.
6 Ibidem, s. 479.
7 Ibidem, s. 497.
8 Ibidem, s. 476.
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siê w poszczególnych jednostkach i zdaje siê wyra¿aæ ich w³asn¹ wolê, s³u¿y
interesom ponadjednostkowym i wyra¿a szeroko pojêt¹ wolê ¿ycia. Co wiêcej,
popêd p³ciowy dzia³a przeciw jednostkom, dezorganizuj¹c albo i burz¹c ich uporz¹dkowan¹ codzienn¹ egzystencjê. Nierzadko zdarza siê, ¿e wprawia w zamêt
nawet najtê¿sze g³owy, nie waha siê zamêtem swym wkraczaæ w uk³ady mê¿ów
stanu i badania uczonych, umie wk³adaæ liciki mi³osne i uciête loczki nawet do
portfeli ministerialnych i rêkopisów filozoficznych9. Czasem te¿ prowadzi do
utraty wiêzi przyjacielskich, pozycji spo³ecznej, honoru, maj¹tku, zdrowia lub
¿ycia, dlatego Schopenhauer nazywa go z³owrogim demonem, którego nie wolno lekcewa¿yæ, niefrasobliwie s¹dz¹c, ¿e w ca³ej tej sprawie chodzi tylko o to,
aby ka¿dy Ja znalaz³ sw¹ Ma³gosiê10. W rzeczywistoci rozmaite, z pozoru
niewinne, zabiegi mi³osne maj¹ na celu powo³anie do ¿ycia kolejnego pokolenia ludzi. O ile popêd p³ciowy wyznacza istnienie (existentia) maj¹cych siê narodziæ osób, o tyle mi³oæ p³ciowa jako konkretyzacja popêdu, czyli indywidualny wybór okrelonego partnera i spe³nianie z nim aktów mi³osnych, wyznacza
istotê (essentia) tych¿e osób. Jeszcze inaczej mówi¹c, ogólny popêd p³ciowy jest
wol¹ ¿ycia d¹¿¹c¹ wy³¹cznie do rozwoju i potêgowania siê samego ¿ycia, a konkretna mi³oæ p³ciowa jest wol¹ sam¹ przez siê, chc¹c¹ ¿yæ w postaci cile okrelonej jednostki. Zaabsorbowane zabiegami mi³osnymi jednostki wcale nie dzia³aj¹ na rzecz w³asnego szczêcia, tylko na rzecz pomylnoci w³asnego gatunku.
Popêd p³ciowy zwodzi lub  lepiej  uwodzi jednostki, nak³aniaj¹c je do uwodzenia innych jednostek w celu zwiêkszenia ogólnej liczby jednostek, które bêd¹
mog³y dalej uwodziæ i powo³ywaæ do ¿ycia kolejne jednostki. Wszystko to dokonuje siê za spraw¹ jednostek, choæ one same s¹ tylko mimowolnymi sprawcami dzia³añ stymulowanych przez wolê ¿ycia. Indywidualne wiadomoci pozostaj¹ przez ca³y czas mamione wyobra¿eniami wznios³ych uczuæ i obietnicami
bez pokrycia, st¹d poszczególnym ludziom wydaje siê, ¿e to oni sami odnaleli
w wiecie te jedyne w swoim rodzaju osoby, które w pe³ni harmonizuj¹ z ich
w³asnymi nastrojami i oczekiwaniami. Zatracaj¹c poczucie rzeczywistoci, b³êdnie mniemaj¹, ¿e oto w³anie sp³ywa na nich duchowo czysta mi³oæ, daj¹c sposobnoæ realizowania siê w ramach oblubieñczej pary. Naprawdê za wszystkim
tym kieruje wola, a wszelkie subiektywne potrzeby podporz¹dkowane s¹ potrzebom jak najbardziej obiektywnym  potrzebom bynajmniej nie jednostkowym,
lecz gatunkowym.
Schopenhauerowska metafizyka mi³oci p³ciowej pokazuje, ¿e ludzie jako
jednostki s¹ skazani na przemijanie, lecz jako elementy rodzaju ludzkiego nie
przemijaj¹, poniewa¿ ulegaj¹ uniemiertelnieniu w kolejnych jednostkach powo9

A. Schopenhauer, wiat jako wola i przedstawienie, t. 2, prze³. J. Garewicz, PWN,
Warszawa 1995, s. 762.
10 Ibidem, s. 763.
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³anych do ¿ycia. Istota cz³owieka, zawarta w gatunku, jest zatem niezniszczalna. Jej przekazywanie, czyli zachowywanie, okazuje siê byæ spraw¹ serca, jak
okrela siê wszelkie dzia³ania podejmowane pod wp³ywem mi³osnych namiêtnoci wzbudzanych przez geniusza gatunku. Gdy jeden osobnik po¿¹da drugiego osobnika, to nie po¿¹da go jako podlegaj¹cego mierci przedstawienia woli,
tylko jako namiastki niemiertelnego bytu ca³ociowo pojêtej woli. miertelnoæ
pragnie tu niemiertelnoci, aby ka¿da ograniczona forma (tym)czasowoci mog³a w naturalny sposób rozci¹gn¹æ siê w bezgraniczn¹ wiecznoæ: Owa ¿ywa
lub nawet ¿arliwa ¿¹dza posiadania okrelonej kobiety jest wiêc bezporedni¹
gwarancj¹ niezniszczalnoci samego j¹dra naszej istoty i jego przetrwania w gatunku11. Zak³ada siê tu oczywicie, ¿e ka¿de sp³odzone dziecko zawiera w sobie najbardziej wewnêtrzn¹, metafizyczn¹ cz¹stkê jego rodziców, dziêki czemu
wytwarza siê ponadjednostkowa wiê miêdzy kolejnymi pokoleniami tego samego gatunku. Taka konkluzja by³aby jednak dla Schopenhauera niewystarczaj¹ca, gdy¿ dopiero wieloæ ró¿nych gatunków tworzy ¿ywy byt wiata przyrody.
Ostoj¹ i w³aciwym motorem rozwoju tego¿ wiata jest wola ¿ycia, wymuszaj¹ca
na poszczególnych jednostkach mi³osne akty prokreacyjne. Najbardziej zainteresowana (prze)¿yciem jest wola ¿ycia  to ona gwa³townie domaga siê ¿ycia
i przetrwania12. Jednostki mog¹ wszak¿e radykalnie sprzeciwiæ siê roszczeniom
woli ¿ycia, tj. zaprzeczyæ woli ¿ycia i wydzieliæ w³asne istnienie ze zbiorczego
istnienia gatunku. Taka rewolta, funduj¹ca indywidualn¹ wolnoæ, prowadzi do
stanu nirwany, w którym ustaje wszelkie poznanie, dlatego nie sposób powiedzieæ, co wtedy naprawdê siê dzieje. Dla zdecydowanej wiêkszoci ludzi taki
stan jest zupe³nie nieosi¹galny, bo i rzadko który cz³owiek ku niemu d¹¿y. Zwykli miertelnicy wij¹ siê niczym wê¿e w k³êbowisku ¿ycia, poch³oniêci w³asnymi namiêtnociami i wynikaj¹cymi z nich problemami. Ich g³ównym celem jest
doznawanie przyjemnoci i unikanie cierpieñ w ramach przyznanego im krótkiego czasu istnienia w wiecie. Z punktu widzenia tego jednostkowego istnienia
ka¿de têskne spojrzenie w stronê innego osobnika odmiennej p³ci jest zdrad¹.
Zakochany cz³owiek zdradza siebie jako jednostkê i, porednio, zdradza te¿
wszystkie pozosta³e jednostki, poniewa¿ w jego têsknym spojrzeniu kryje siê
pragnienie przekroczenia jednostkowego bytu i stopienia siê z ca³oci¹ wszelkiego istnienia. Cz³owiek ten jest zdrajc¹ równie¿ i w tym znaczeniu, ¿e  jak
twierdzi Schopenhauer  potajemnie d¹¿y do uwiecznienia na ziemi pokrêtnych
knowañ geniusza gatunku, skutkuj¹cych nie koñcz¹cym siê trudem i bólem istnienia, nêkaj¹cymi ca³y rodzaj ludzki. Ale czy naiwny cz³owieczyna, który niechc¹cy wpad³ w sid³a mi³osnych namiêtnoci, rzeczywicie musi odpowiadaæ za
perfidne poczynania chytrego geniusza gatunku?
11
12

Ibidem, s. 800.
Ibidem, s. 801.
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Od dawien dawna nieprzebrane rzesze poetów opiewaj¹ mi³osn¹ têsknotê
jednostek za innymi jednostkami, podczas gdy w rzeczywistoci ród³em owej
têsknoty nie s¹ wznios³e, subtelne nastroje jednostek, lecz ca³kiem przyziemne,
konkretne potrzeby gatunku. To duch gatunku wzdycha do kolejnych pokoleñ,
które maj¹ wzmocniæ i przed³u¿yæ jego trwanie. Pragnienia tego ducha s¹ adekwatne do d³ugoci ¿ycia gatunku, czyli s¹ praktycznie nieskoñczone. Nie dziwi wiêc, ¿e gdy umieciæ je w jednym osobniku, rozsadzaj¹ jego piersi, sprawiaj¹c trudny do wytrzymania ból. W³anie te stany fizjologicznego przesytu,
bolesnej transgresji ¿ywego organizmu, s¹ po¿ywk¹ poezji erotycznej. Ale po¿ywka ta jest nieodpowiednia dla jednostek, gdy¿ one nie potrafi¹ siê ni¹ nasyciæ, tylko d³awi¹ siê nadmiarem mi³osnego jad³a. Ani poeci nie potrafi¹ wyraziæ
tego, czego nie udaje im siê poj¹æ, ani czytelnicy ich poezji nie pojmuj¹ tego,
czego nawet nie mog¹ sobie wyobraziæ. Mi³oæ p³ciowa bierze siê z namiêtnoci, a w nich nie ma miejsca na poetyckie czy rozumowe roztrz¹sania. Tutaj
wszystko dokonuje siê instynktownie  zdecydowanie i szybko. Najpierw pojawia siê stan zakochania, do którego zwykle wystarcza jedno spojrzenie, potem
dochodzi do g³osu cierpienie, gdy wybranka serca jest nieczu³a na zaloty albo
z innego powodu nie mo¿na jej zdobyæ. Je¿eli za dochodzi do zbli¿enia, to zaraz po nim nastêpuje rozczarowanie, poniewa¿ to, co mia³o poetycko unieæ kochaj¹cych siê w rajskie niebiosa, trwa³o krótko i zaraz przebrzmia³o, pozostawiaj¹c po sobie tylko twarde l¹dowanie na swojskiej, prozaicznej ziemi. Jedno
i drugie jest bólem, i to bólem dokuczliwszym od ka¿dego innego bólu, poniewa¿ nie zrodzi³ siê on w jednostce, która go dowiadcza, lecz w jej wieczystej
istocie (essentia aeterna), w ³onie ¿ycia gatunku. Bohaterowie poezji erotycznej
zwykle cierpi¹ i jêcz¹ z bólu, nie mog¹c nawet do woli poskar¿yæ siê na obiektywne trudnoci uniemo¿liwiaj¹ce trwanie mi³osnego szczêcia. Schopenhauer
stwierdza: Dla bohatera hañb¹ jest ka¿da skarga z wyj¹tkiem skargi mi³osnej,
albowiem wówczas nie on skowyczy, lecz gatunek13. Wobec interesu gatunku
honor, wiernoæ i obowi¹zek przestaj¹ mieæ znaczenie, dlatego tak czêsto sk¹din¹d bardzo porz¹dni ludzie pope³niaj¹ zdradê ma³¿eñsk¹. Nierzadko nie maj¹
z tego tytu³u ¿adnego poczucia winy, poniewa¿ wydaje im siê, ¿e usprawiedliwia ich co wy¿szego ni¿ prawa czy normy moralne. Mo¿e i rzeczywicie tak
jest, skoro Chrystus bardzo ³agodnie obszed³ siê z cudzo³o¿nic¹, mimo i¿ zgodnie z ¿ydowskim prawem powinna by³a zostaæ surowo ukarana14. Potem te¿
Chamfort utrzymywa³, ¿e namiêtnoæ dwojga kochanków ma bosk¹ legitymizacjê i dla nich nie licz¹ siê ju¿ inne zobowi¹zania, np. wzglêdem wspó³ma³¿onków lub rodziny15. To geniusz gatunku tak steruje ludmi, by ze wszystkich si³
13

Ibidem, s. 789.
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dbali o nale¿yty (ilociowy i jakociowy) stan przysz³ych pokoleñ, nie przejmuj¹c siê ¿adnymi przeszkodami, które chcia³yby im stan¹æ w drodze. Z jego
wsparciem kochankowie staj¹ siê niebywale odwa¿ni i gotowi s¹ nara¿aæ siê na
najwiêksze niebezpieczeñstwa, byle tylko byæ razem.
W powieciach i sztukach teatralnych uniesienia m³odych kochanków czêsto s¹ konfrontowane z postawami osób starszych, maj¹cych ju¿ za sob¹ czas
burzliwych namiêtnoci. W ogólnoci pojawia siê tu taka prawid³owoæ, ¿e m³odzi wyra¿aj¹ wolê gatunku, a starzy  wolê jednostek. Co ciekawe, czytelnicy
i widzowie z regu³y solidaryzuj¹ siê z m³odymi, instynktownie czuj¹c, ¿e s³usznoæ jest po ich stronie, tj. po stronie ca³ego gatunku, a nie poszczególnych jednostek. Rzadko kto uwiadamia sobie fakt, ¿e w³anie owi m³odzi ponosz¹ najwiêksz¹ ofiarê z siebie i dlatego nale¿y im wspó³czuæ. Próbowano przedstawiaæ
komedie, w których jednostki góruj¹ nad gatunkiem, ale sztuki te, zamiast rozmieszaæ, raczej zasmucaj¹ i sprawiaj¹ ból, jak dzieje siê w przypadku Ma³¿eñstwa z rozs¹dku. Z kolei w tragediach, gdzie d¹¿enie gatunku zostaje przyhamowane, wszystkie jednostki zaanga¿owane w intrygê mi³osn¹ gin¹, jak to ma
miejsce w sztuce Romeo i Julia. Wszystkie przypadki zakochania maj¹ zreszt¹
w sobie co komicznego i zarazem tragicznego. Bierze siê to st¹d, ¿e jednostki
ulegaj¹ce czarowi mi³oci jakby odrywaj¹ siê od wiata fizycznego i wznosz¹
siê ku rzeczywistoci hiperfizycznej czy wrêcz transcendentnej, przestaj¹c byæ
naprawdê sob¹. Zwyk³a proza ¿ycia zostaje wtedy ubarwiona tragikomiczn¹
wznios³oci¹ i poetyckoci¹, wywo³uj¹c w obserwatorach tego zjawiska mieszane uczucia.
Nawet najwiêksze dzie³a literatury wiatowej ukazuj¹ zagadnienie mi³oci
p³ciowej w taki sposób, ¿e czytelnicy mog¹ poczuæ siê (przynajmniej z lekka)
skonfudowani. Przys³uchajmy siê, dajmy na to, rozmowie Fausta z Piêkn¹. Najpierw mówi Faust: Pewnego razu w piêknym nie jab³onka mi zwidzia³a siê.
Swych dwóch jab³uszek pe³ni¹ kras kusi³a miê, bym na ni¹ wlaz³16. Po nim g³os
zabiera Piêkna: Na jab³ka wiecznie macie smak, ju¿ w raju te¿ bywa³o tak, wiêc
stale kwitnie radoæ ma, ¿e w mym ogródku te¿ mam dwa17. W Faucie Goethego mowa jest tak¿e o sabacie czarownic, w trakcie którego inicjuje siê orgie
seksualne i nak³ania uczestników tych¿e misteriów do wspó³¿ycia p³ciowego.
Odnosz¹c siê do tego zjawiska, Schopenhauer stwierdza: Czego szatan wcielony uczy tam zebrany t³um? [...]  rozpusty i spronoci, niczego wiêcej.  Ale
tylko i wy³¹cznie dziêki sta³emu dokonywaniu takiej czynnoci trwa rodzaj ludzki18. Przy tej okazji Schopenhauer wspomina o wstydzie towarzysz¹cym czynnociom prokreacyjnym, zw³aszcza podejmowanym po raz pierwszy. Jego zda16
17
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niem cz³owiek nie móg³by odczuwaæ wstydu w zwi¹zku z czym, co dokonywa³oby siê poza jego w³asn¹ wol¹. Sk¹d jednak bierze siê ów wstyd, skoro
mamy tu do czynienia z czynnoci¹ ca³kiem naturaln¹ i czêsto spe³nian¹ machinalnie, podobnie jak za³atwianie innych potrzeb fizjologicznych? P³ciowoæ
nie powinna nikogo peszyæ, wszak dziêki aktowi seksualnemu nastêpuje zap³odnienie, po czym wola zindywidualizowana, czyli cz³owiek i zwierzê, wychodz¹
na wiat przez bramê czêci rodnych19. U zwierz¹t p³odzenie jest nieodpart¹
koniecznoci¹, zatem musz¹ one w ka¿dorazowej teraniejszoci potwierdzaæ
wolê ¿ycia. U ludzi takiej koniecznoci nie ma, albowiem cz³owiek mo¿e siê
zastanawiaæ nad problemem istnienia w perspektywie ju¿ prze¿ytej przesz³oci
i dopiero antycypowanej przysz³oci. Jedynie znajduj¹cy siê na szczycie ontycznej piramidy cz³owiek potrafi postawiæ istotne pytanie o sens p³odzenia: Le jeu
vaut-il bien la chandelle?20 (tj. Czy gra warta jest wieczki?). W tym szczególnym miejscu, bêd¹cym punktem zwrotnym woli, zapadaj¹ decyzje maj¹ce najpowa¿niejsze skutki dla wiata, ba, przes¹dzaj¹ce o dalszym istnieniu wiata.
Okazuje siê, ¿e mocarna, lepa, bezpardonowa i konsekwentna wola ¿ycia musi
siê liczyæ z tak s³abym i kruchym bytem, jakim jest cz³owiek. Bez jego ³askawego przyzwolenia wola kiedy zamar³aby w bezruchu, daremnie marz¹c
o wiecznoci gatunku ludzkiego. Kto by pomyla³, ¿e tak wiele zale¿y od tego,
czy cz³owiekowi siê chce i czy zechce co zrobiæ z tym chceniem...
Na podstawie w³asnych obserwacji oraz opisów przypadków zawartych
w ró¿nych dzie³ach literackich Schopenhauer sporz¹dzi³ ogóln¹ teoriê dziedziczenia cech po rodzicach. Stwierdza mianowicie, ¿e dziecko otrzymuje charakter (wolê) po ojcu, a umys³ po matce. Gdy idzie o budowê cia³a, to na ogó³
dziecko ma kszta³ty po ojcu, a wzrost po matce. Nieco trudniejsze do okrelenia
jest pochodzenie osobowoci nowego osobnika, poniewa¿ osobowoæ wydaje siê
czym najbardziej indywidualnym i osobistym ka¿dego cz³owieka. Sk¹d jednak
musi siê ona braæ, st¹d Schopenhauer wi¹¿e j¹ z namiêtnoci¹ dwojga kochanków, których mi³oæ doprowadzi³a do sp³odzenia dziecka, i uznaje, ¿e w swej
najg³êbszej istocie obie s¹ tym samym: pierwsza jest explicite tym, czym ostatnia by³a implicite21. Mi³osna namiêtnoæ ujawnia siê ju¿ w têsknych spojrzeniach kochanków; to one wytwarzaj¹ jakby now¹ ideê (platoñsk¹) bêd¹c¹ zal¹¿kiem przysz³ej jednostki. Idea ta jest wol¹ chciwie d¹¿¹c¹ do urzeczywistnienia
siê w zjawisku przez zagarniêcie odpowiedniej porcji materii. Owa chciwoæ
woli jest zatem równowa¿na namiêtnoci kochanków lub raczej obie maj¹ tê
sam¹ naturê, naznaczon¹ trudn¹ do opanowania gwa³townoci¹. Mi³osna namiêtnoæ jest tym wiêksza, im bardziej jest zindywidualizowana, czyli im lepiej jed19
20
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nostka kochana potrafi zaspokoiæ indywidualne potrzeby i oczekiwania jednostki kochaj¹cej. Istniej¹ ró¿ne odmiany namiêtnoci, plasuj¹ce siê miêdzy mi³oci¹ zmys³ow¹ a mi³oci¹ niebiañsk¹, ale zasadniczym przedmiotem ka¿dej
z nich jest zdrowie, si³a i uroda, a wiêc, w istocie, g³ówne atrybuty m³odoci.
Namiêtnoæ osi¹ga swe apogeum wówczas, gdy wola przekonuje siê, ¿e jednostki bardzo dobrze siê dobra³y i potrafi¹ razem sp³odziæ now¹ jednostkê, odpowiadaj¹c¹ najwy¿szym wymogom rozwijaj¹cego siê ¿ycia. Nastêpuje to w chwili
bezporednio poprzedzaj¹cej pe³ne zaspokojenie woli. Doskona³e dopasowanie
siê dwóch jednostek jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim, jednak skoro mo¿e
ono wyst¹piæ, to wiêkszoæ ludzi ¿yje nadziej¹, ¿e w³anie im siê poszczêci
i spotkaj¹ w ¿yciu idealnie do nich pasuj¹c¹ drug¹ po³ówkê. W³anie ta nadzieja pobudza twórcz¹ aktywnoæ wielu poetów, którzy usi³uj¹ w piêkny sposób
przedstawiæ proces ³¹czenia siê ludzi w pary i przygotowania do wydania na
wiat nowego osobnika, przed³u¿aj¹cego ich doczesne odcinki wiecznego ¿ycia.
Ostatecznym i zawsze bardzo konkretnym celem, ku któremu zmierza mi³osna
namiêtnoæ, jest dziecko. Gdy dwoje ludzi odczuwa wobec siebie sympatiê, ale
nie jest w stanie doprowadziæ do poczêcia odpowiedniego potomka, wtedy wola
sprawia, ¿e miêdzy nimi rozwija siê tylko przyjañ, a nie namiêtnoæ. W sytuacji jednak, gdy dwoje ludzi odczuwa wzglêdem siebie antypatiê albo i wrogoæ,
lecz z ich zwi¹zku mog³oby siê zrodziæ pe³nowartociowe dziecko, wówczas
wola na krótki czas wzbudza w nich namiêtnoæ przewy¿szaj¹c¹ wzajemne niechêci i  paradoksalnie  dochodzi do aktu poczêcia. Oczywicie póniej osoby
te s¹ bardzo nieszczêliwe, ale przecie¿ nie o ich osobiste szczêcie chodzi woli,
tylko o efektywne przed³u¿enie ¿ycia jako takiego.
Zapewne jednostki nie chcia³yby podporz¹dkowaæ siê woli ¿ycia, troszcz¹cej siê wy³¹cznie o pomylnoæ gatunku, gdyby wola nie ³udzi³a ich jakim indywidualnym dobrem b¹d korzyci¹. Zostaje to osi¹gniête za spraw¹ instynktu, pod wp³ywem którego jednostka dzia³aj¹ca na rzecz gatunku potrafi ponosiæ
najwiêksze ofiary, w tym i ofiarê z w³asnego ¿ycia, ¿ywi¹c przekonanie, ¿e postêpuje tak we w³asnym interesie. Jednostka myli cele ogólne gatunku z jej w³asnymi indywidualnymi celami, ale zawsze wychodzi to na dobre gatunkowi,
wiêc ze wzglêdu na ¿yciowe priorytety jest wrêcz nieodzowne. Równie¿ instynkt
wykorzystuje obecny w jednostkach zmys³ piêkna i ka¿e im rozgl¹daæ siê za najpiêkniejszymi partnerami, poniewa¿ w nich uobecniaj¹ siê doskona³e proporcje
i harmonijny porz¹dek wielu drobnych w³asnoci, wiadcz¹cy o doskona³oci
przyrody o¿ywionej. Piêkni partnerzy przekazuj¹ potem tê osobnicz¹ doskona³oæ swoim potomkom i tak oto powielaj¹ przyrodnicz¹ doskona³oæ. Wprawdzie przytrafiaj¹ siê odstêpstwa od tej zasady, prowadz¹ce do powstania osobników brzydkich, czyli niedoskona³ych, lecz instynkt dba o to, aby zaistnia³y b³¹d
jak najszybciej naprawiæ. W kolejnym pokoleniu prawem doboru bêdzie kierowa³, w wiêkszym stopniu ni¿ poprzednio, zmys³ piêkna. Czêsto zdarza siê, ¿e
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mê¿czyzna daje siê wodziæ za nos instynktowi i aby uprawiaæ mi³oæ p³ciow¹,
wbrew zdrowemu rozs¹dkowi wybiera tak¹ kobietê, jak¹ podsuwa mu wola, nie
zdaj¹c sobie sprawy, ¿e w zaaran¿owanym przez ¿ycie zwi¹zku zaprzepaszcza
w³asne szczêcie. Wszystko to dzieje siê w imiê doæ specyficznej teleologii
przyrodniczej: Instynkt mianowicie dzia³a wszêdzie niejako celowo, chocia¿ bez
pojêcia celu22.
Zakochanemu wydaje siê, ¿e oto w³anie antycypuje czekaj¹ce go w przysz³oci niewyobra¿alne szczêcie. Ma siê ono ziciæ z chwil¹, gdy po³¹czy siê
on z wybran¹ przez siebie inn¹ osob¹, tj. z t¹, w której aktualnie jest zakochany. Jest to oczywicie iluzja autorstwa geniusza gatunku, ale iluzja tak silna, ¿e
gdy wspomniane po³¹czenie z jakich wzglêdów nie mo¿e dojæ do skutku, wtedy osoba zakochana potrafi nawet pope³niæ samobójstwo, poniewa¿ uwa¿a, ¿e
¿ycie straci³o dla niej sens, a przy tym sta³o siê bardziej straszne od mierci.
Powy¿sza sytuacja wiadczy o tym, ¿e wola gatunku ca³kowicie ow³adnê³a wol¹
jednostki, odbieraj¹c jej nawet chêæ istnienia. Czasem ¿ycie obchodzi siê jednak
³askawie z nieszczêliwie zakochanymi i zsy³a na nich ob³êd ratuj¹cy ich przed
samobójstwem. Mo¿e i takie rozwi¹zanie jest lepsze ni¿ spe³niona mi³oæ z osob¹, której wybór dokona³ siê ca³kowicie pod dyktando woli gatunku, z pogwa³ceniem preferencji woli jednostkowej. Wtedy bowiem po zaspokojeniu popêdu
p³ciowego nagle nastêpuje otrzewienie i os³upienie, wynik³e z tragicznoci owego wyboru. Kochanek ze zgroz¹ uwiadamia sobie, ¿e musia³ byæ czym zalepiony i og³upiony, gdy przedmiotem swej mi³oci uczyni³ dziewczynê posiadaj¹c¹ tylko te cechy, które budz¹ w nim wstrêt i odrazê. I znowu wiadczy to
o tym, ¿e wola gatunku potrafi³a w pe³ni zdominowaæ wolê jednostki: Tylko to
t³umaczy, dlaczego nieraz ogl¹damy bardzo rozumnych, ba, wybitnych mê¿czyzn
zwi¹zanych wêz³em ma³¿eñskim z potworami i diablicami, którzy nie pojmuj¹,
jak mogli dokonaæ takiego wyboru23. Zdarzaj¹ siê jeszcze bardziej kuriozalne
sytuacje, kiedy to kto kocha inn¹ osobê, jasno zdaj¹c sobie sprawê z jej niemi³ych mu cech albo nawet, jak w Szekspirowskim Cymbelinie, nienawidz¹c jej.
Pod wp³ywem tego negatywnego uczucia  gdy mi³oæ zici³a siê ju¿ w postaci
aktu p³ciowego, zapocz¹tkowuj¹cego nowe ¿ycie  znienawidzona partnerka
bywa czasem mordowana, gdy jest to jedyny sposób, aby siê jej skutecznie pozbyæ.
Ju¿ Platon zdawa³ sobie sprawê z istnienia nieodpowiedniej i nieodpowiedzialnej gry uczuæ, kojarz¹cej siê mu z mi³oci¹ wilków do barana24 , choæ chyba nie jest to najtrafniejsza analogia. Lepiej jest mówiæ, jak czyni to Schopenhauer, o sporach (wojnie) miêdzy geniuszem (duchem) gatunku a geniuszem
22
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(duchem) jednostki. Jest bowiem spraw¹ ewidentn¹, ¿e obu geniuszy motywuj¹
do dzia³ania zupe³nie odmienne interesy, aczkolwiek w praktyce musz¹ oni
z sob¹ wspó³pracowaæ, aby w ogóle cokolwiek osi¹gn¹æ. Z regu³y najpierw przystêpuje do pracy geniusz gatunku, roztaczaj¹c przed jednostk¹ wizjê piêknej
i wznios³ej mi³oci, jaka czeka go z wybran¹ przez niego osob¹. Gdy cel gatunkowy zostaje osi¹gniêty, wtedy geniusz gatunku przekazuje delikwenta geniuszowi jednostki, dziêki któremu czar albo iluzja mi³oci znika i pozostaje naga,
choæ beznamiêtna rzeczywistoæ. Odarta ze z³udzeñ jednostka uwiadamia sobie, ¿e w mi³oci p³ciowej naprawdê nie ma ¿adnej wznios³oci ani duchowego
piêkna i jedyne, na co mo¿na liczyæ, to odrobina zmys³owej przyjemnoci. Wiedz¹c ju¿, ¿e mi³oæ zawsze zasadza siê na oszustwie, przestaje (przynajmniej na
pewien czas) kochaæ, ale nie ma to ju¿ wiêkszego znaczenia, wszak jednostka
zrobi³a to, do czego zosta³a przeznaczona, tj. sp³odzi³a now¹ jednostkê. Wedle
Schopenhauera z t¹ chwil¹ mi³osne pieni milkn¹ jak piew ptaków, gdy jajka
s¹ z³o¿one25.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e geniusz gatunku nadal intensywnie dzia³a, tylko ¿e zmienia obiekt mi³osnego zauroczenia. Odt¹d w oczach przysz³ej matki
najwspanialszym obiektem czystej bezinteresownej mi³oci jest kszta³tuj¹ce siê
w jej ³onie dziecko. Jeszcze przez d³ugi czas po jego urodzeniu, bo a¿ do usamodzielnienia siê tej kolejnej jednostki w dziejach gatunku, matka bêdzie ¿y³a
iluzj¹ wznios³ego, piêknego uczucia, jakiego dowiadczy³a. Nie da siê ukryæ, ¿e
kobiety znacznie bardziej ni¿ mê¿czyni podlegaj¹ z³udzeniom pod wp³ywem
dzia³aj¹cego w nich instynktu. Z³udzeniem s¹ równie¿ kobiece kaprysy w okresie ci¹¿y, kiedy to przysz³e matki objadaj¹ siê ró¿nymi smako³ykami, rzekomo
kieruj¹c siê w³asnymi upodobaniami, podczas gdy naprawdê wola ¿ycia dba ju¿
o swego nowego osobnika, rozwijaj¹cego siê w ³onie swej karmicielki26. Ale
i mê¿czyni, zw³aszcza ojcowie, daj¹ siê wodziæ za nos instynktowi. Mi³oæ ojcowska polega w³aciwie na tym, ¿e p³odz¹cy rozpoznaje siebie w sp³odzonym27 i dlatego instynktownie potrafi zdobyæ siê na wielkie powiêcenia dla
swego dziecka, czyli  de facto  dla siebie. Schopenhauer stwierdza, ¿e ojciec
jest w stanie zrobiæ dla swego dziecka wiêcej ni¿ dla siebie i uwa¿a to za swój
obowi¹zek. Wrêcz kuriozalne wydaje siê ¿ywione przez wielu mê¿czyzn przekonanie, ¿e szczêcie mo¿na osi¹gn¹æ wy³¹cznie w ramionach jednej jedynej
kobiety, która zosta³a jako wymarzona czy wyniona. Gdy okrelony mê¿czyzna znajdzie ju¿ tê idealn¹ partnerkê i zaspokoi swoje mi³osne po¿¹danie, to
szybko siê przekonuje, ¿e rozkosz, jakiej z ni¹ dozna³, nie ró¿ni siê od rozkoszy powsta³ej przy udziale przypadkowo poznanych partnerek. Zaspokojenie
p³ciowe skutkuje uczuciem rozczarowania, które jest czym powszechnym,
25
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wszak ka¿dy zakochany, kiedy spe³ni ostatecznie wielkie dzie³o, odczuwa zawód; albowiem znik³o z³udzenie, za pomoc¹ którego gatunek oszuka³ jednostkê28.W tym kontekcie Schopenhauer powo³uje siê na Platona twierdz¹cego,
¿e nie ma wiêkszego blagiera ni¿ rozkosz29. Blaga jest tu w ka¿dym przypadku z³udzeniem, ¿e cel gatunkowy pokrywa siê z egoistycznymi celami jednostek.

Kryteria doboru kochanków
Ca³a misternie utkana otoczka zakochania, która potrafi skutecznie przyprawiæ o zawrót g³owy najbardziej racjonalnie myl¹ce jednostki, okazuje siê byæ
skutkiem bezpardonowego dzia³ania bardzo przebieg³ej i podstêpnej woli ¿ycia,
korzystaj¹cej z icie militarnego arsena³u gier wojennych, czyli przemylnych
strategii ofensywno-defensywnych. Stan zakochania jest zaledwie rodkiem do
celu, jakim jest sp³odzenie nowych osobników tego samego gatunku. Nie jest to
zreszt¹ jedyny rodek, gdy¿ dzieci rodz¹ siê tak¿e bez udzia³u jakichkolwiek
uczuæ, jak to ma miejsce w przypadku gwa³tu i wspó³¿ycia okazjonalnego, podejmowanego dla sportu lub z potrzeby roz³adowania napiêcia seksualnego.
Schopenhauer uwa¿a, ¿e w ka¿dej przygodzie mi³osnej w istocie chodzi o dziecko, które ma przed³u¿yæ ¿ycie gatunku, i nie jest wa¿ne, w jaki sposób i w jakim stanie ducha potencjalnych rodziców zostanie ono poczête. Oczywicie nie
znaczy to, ¿e wszystkie pieczo³owicie aran¿owane zabiegi mi³osne, wszystkie
trudy i cierpienia zwi¹zane z pozyskiwaniem partnera seksualnego s¹ zupe³nie
niepotrzebnym marnowaniem si³ witalnych. Z perspektywy ¿ycia, które ma siê
w³aciwie rozwijaæ, odpowiedni dobór partnerów jest bardzo wa¿ny i wymaga
d³ugiego czasu oraz du¿ych nak³adów energetycznych. Zanim dwie jednostki
zostan¹ z sob¹ po³¹czone w mi³osnym akcie, powinny zostaæ sprawdzone ich
naturalne uposa¿enia, tak aby nowy osobnik, w którym ulegaj¹ stopieniu indywidualne cechy jego rodziców, przyczyni³ siê do wzrostu, a nie do zubo¿enia
¿ycia. Aby nowa jednostka zosta³a nale¿ycie skomponowana i zharmonizowana
z wytycznymi celami ¿ycia, potrzebny jest w³aciwy proces kojarzenia i weryfikacji partnerów. Rosn¹ca sympatia miêdzy ch³opakiem a dziewczyn¹, przejawiaj¹ca siê têsknymi spojrzeniami, jest widocznym znakiem prokreacyjnej odpowiednioci, podczas gdy rosn¹ca antypatia wiadczy o nieodpowiednioci
w tej materii. Znaj¹c mechanizmy dzia³ania ¿ycia i uwa¿nie obserwuj¹c otoczenie, mo¿na siê ³atwo domyliæ, które jednostki potrafi³yby dobrze przys³u¿yæ siê
¿yciu, a które nie.
28
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W tym miejscu trzeba poczyniæ uwagê, ¿e poszukuj¹c zasad kojarzenia partnerów ¿yciowych, Schopenhauer przygl¹da siê g³ównie instynktowi dzia³aj¹cemu w cz³owieku i opisuje mechanizmy poci¹gu p³ciowego bêd¹cego ród³em
mi³oci. Niewiele uwagi powiêca zatem kwestii racjonalnych wyborów ma³¿eñskich, kiedy to rozs¹dny mê¿czyzna uwa¿nie dobiera sobie kobietê odpowiadaj¹c¹ mu charakterem albo inteligentna kobieta poszukuje mê¿czyznê dorównuj¹cego jej intelektem. Myliciel ten szczegó³owo rozpatruje najpierw kryteria
absolutne, tj. takie, które w g³ównej mierze decyduj¹ o doborze partnera ¿yciowego, a dopiero potem zajmuje siê kryteriami relatywnymi. Jego zdaniem mê¿czyznom podobaj¹ siê tylko kobiety zdolne do rodzenia dzieci, przy czym najbardziej przez nich po¿¹dane s¹ m³ode kobiety w wieku od 18 do 28 lat. Uwa¿a
on nawet, ¿e nie mo¿e nas poci¹gaæ ¿adna kobieta wykraczaj¹ca poza te lata30,
jak gdyby kobiety m³odsze i starsze od wy¿ej podanych nie potrafi³y rodziæ dzieci i automatycznie stawa³y siê nieatrakcyjne. Zaraz jednak koryguje swe nazbyt
radykalne przekonanie i uznaje, i¿ urok, tj. naturalne piêkno ka¿dego osobnika,
maleje w miarê oddalania siê przezeñ od optymalnego wieku p³odnoci. Nie
mog¹c jednak zrezygnowaæ z w³aciwej mu dosadnoci, stwierdza, ¿e kobiety
po menopauzie, które s¹ ju¿ ca³kowicie bezp³odne, budz¹ w mê¿czyznach wstrêt.
W ogólnoci m³odoæ jest znacznie cenniejsza od urody: M³odoæ bez urody
ma wci¹¿ jeszcze urok; uroda bez m³odoci nie ma ¿adnego31. Przy wyborze
wa¿ne jest równie¿ kryterium zdrowotne, aczkolwiek Schopenhauer nie powiêca mu wiele uwagi. Uznaje jedynie, ¿e ciê¿kie choroby nie s¹ wielkim problemem, o ile  jak siê mo¿emy domylaæ  nie rzutuj¹ na stan zdrowia poczêtego
dziecka. Istotne znaczenie maj¹ za to choroby przewlek³e, które s¹ dziedziczone
przez potomstwo, i choroby prowadz¹ce do bezsilnoci (p³ciowej). Kto, kto
móg³by obci¹¿yæ genetycznie swe potomstwo, nie nadaje siê na partnera p³ciowego. Istotnym kryterium jest te¿ sylwetka, tzn. proporcje cia³a i sposób poruszania siê. Zgrabna sylwetka i odpowiadaj¹ce jej zgrabne ruchy od razu zwracaj¹ uwagê innych osób, oczarowuj¹c je, dlatego s¹ znacznie wa¿niejsze ni¿
bardzo ³adna twarz. W ramach omawiania tego kryterium Schopenhauer wspomina o zêbach, choæ myli o nich wy³¹cznie w kategoriach funkcjonalnych,
a nie estetycznych. Bez zêbów praktycznie niemo¿liwe staje siê spo¿ywanie pokarmów, dlatego trzeba je posiadaæ, i to posiadaæ w dobrym stanie, poniewa¿
jakoæ uzêbienia jest cech¹ dziedziczn¹. Widzimy, ¿e za jego czasów nie stosowano jeszcze na du¿¹ skalê protez, które skutecznie rozwi¹zuj¹ ten k³opotliwy
problem. Poza tym Schopenhauer twierdzi, ¿e nie wystarczy mieæ zgrabn¹ sylwetkê i ³adnie siê poruszaæ, je¿eli ma siê zbyt chude cia³o. Kryterium cielesne
jest niezmiernie wa¿ne w przypadku kobiet, które powinny mieæ pe³niejsze
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kszta³ty, sugeruj¹ce, ¿e dana osoba bêdzie w stanie w³aciwie od¿ywiæ powstaj¹c¹ w jej wnêtrzu now¹ jednostkê. Równie¿ obfite piersi wiadcz¹ o tym, ¿e ju¿
po urodzeniu dziecko bêdzie otrzymywa³o odpowiednie iloci pokarmu. Oczywicie kobiety zbyt grube budz¹ niechêæ mê¿czyzny, gdy¿ instynktownie wyczuwa on, ¿e ma do czynienia z osob¹ chor¹, nie nadaj¹c¹ siê na dobr¹ matkê.
Wreszcie ostatnim, najmniej wa¿nym, ale nadal wa¿nym kryterium jest wygl¹d
twarzy. Schopenhauer jako dobry obserwator wie, ¿e o szczêciu niezliczonych
dziewcz¹t zadecydowa³o ma³e wygiêcie nosa w górê lub w dó³32. Szkoda, ¿e
nie dowiadujemy siê, w któr¹ stronê powinien byæ on wygiêty; zostajemy jedynie pouczeni, ¿e nie powinien byæ krótki i perkaty. Koniecznie nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na usta: Ma³e usta dziêki ma³ym szczêkom s¹ bardzo istotne jako
cecha charakterystyczna ludzkiego oblicza  w przeciwieñstwie do pysków zwierzêcych33. Nie bez znaczenia jest równie¿ posiadanie dobrze ukszta³towanego
podbródka, jako ¿e podbródek cofniêty i niejako obciêty jest dla mê¿czyzn
szczególnie odra¿aj¹cy. No i w koñcu pojawia siê wzmianka o oczach i czole,
których wygl¹d wi¹¿e siê z cechami psychicznymi (intelektualnymi). Wiemy, ¿e
umys³ dziedziczy siê po matce, zatem je¿eli kobieta ma piêkne oczy i wysokie
czo³o, to jej przysz³e dziecko na pewno bêdzie bardzo m¹dre..., o ile oczywicie
Schopenhauer siê nie myli.
Tak¿e kobiety, dokonuj¹c wyboru partnera, bior¹ pod uwagê okrelone kryteria. Najbardziej zainteresowane s¹ mê¿czyznami w wieku od 30 do 35 lat, poniewa¿ w tym czasie osi¹gaj¹ oni szczyt swych mo¿liwoci p³odnych. W trakcie przeprowadzania wstêpnej selekcji zasadnicze znaczenie ma si³a i ¿ywotnoæ,
któr¹ mê¿czyni potrafi¹ przekazaæ potomstwu. Dobrze, je¿eli maj¹ te¿ typowo
mêsk¹ sylwetkê, tj. szerokie ramiona, w¹skie biodra, proste nogi i kszta³tn¹ brodê (!). Inne w³aciwoci fizyczne nie odgrywaj¹ wiêkszej roli, poniewa¿ kobieta, o ile jest prawid³owo zbudowana, mo¿e je sama zrekompensowaæ, wyposa¿aj¹c dziecko g³ównie we w³asne cechy anatomiczne. Uroda nie ma wiêkszego
znaczenia, wszak mê¿czyni nie musz¹ byæ piêkni. W opinii Schopenhauera kobiety kochaj¹ czêsto mê¿czyzn brzydkich, ale nie kochaj¹ nigdy niemêskiego
mê¿czyzny; jego mankamentów bowiem zneutralizowaæ nie mog¹34. Dla kobiet wa¿ne u mê¿czyzn s¹ równie¿ w³aciwoci charakteru (serca), takie jak silna wola, zdecydowanie i odwaga, oraz  w jakiej mierze  rzetelnoæ i dobroæ.
Zupe³nie nie licz¹ siê za to kwalifikacje intelektualne, poniewa¿ nie s¹ one dziedziczone przez potomstwo. Ponoæ kobietom nie tylko nie przeszkadza u mê¿czyzn
niska inteligencja i duchowa niedojrza³oæ, ale wrêcz preferuj¹ u nich takie w³aciwoci, wystrzegaj¹c siê raczej partnerów inteligentnych i uduchowionych. Zda32
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rza siê, ¿e z tego powodu brzydki, g³upi i prymitywny cz³owiek wygrywa u kobiet z wykszta³conym, inteligentnym i mi³ym mê¿czyzn¹35. Specyficznie ustalone przez naturê prawa doboru partnerów sprawiaj¹, ¿e czasem ma³¿eñstwo
z mi³oci zawieraj¹ istoty duchowo najzupe³niej odmienne; on, np. prymitywny,
silny i ograniczony, ona  uczuciowo subtelna, niezwykle rozumna, wykszta³cona, obdarzona smakiem artystycznym itd., albo on wrêcz genialny i uczony,
ona  gê36. O doborze partnerów decyduje instynkt, a nie rozum, dlatego nie
nale¿y wierzyæ kobiecie twierdz¹cej, ¿e poci¹ga j¹ u mê¿czyzny jego wybitny
intelekt. Dla Schopenhauera jest spraw¹ oczywist¹, ¿e tak powiedzieæ mog³aby
tylko kobieta pró¿na, cwana albo wynaturzona. W istocie bowiem po co kobiecie inteligentny partner, skoro ma³¿eñstwo nie ma na celu inteligentnej rozmowy, lecz sp³odzenie dzieci; jest zwi¹zkiem serc, nie g³ów37.
Mê¿czyni tak¿e kieruj¹ siê instynktem przy wyborze partnerki, st¹d nie
zwracaj¹ uwagi na charakter, lecz na umys³. Z tego te¿ w³anie powodu wielu
Sokratesów wpad³o w nie zawsze uszczêliwiaj¹ce ramiona jakiej Ksantypy.
Alici matki wiedz¹ o powy¿szej prawid³owoci, dlatego chêtnie posy³aj¹ swoje
córki na kursy jêzykowe lub artystyczne, licz¹c na to, ¿e dziêki nowej wiedzy
i umiejêtnociom szybciej znajd¹ sobie mê¿a. W ocenie Schopenhauera jest to
nienaturalny, sztuczny sposób nape³niania umys³u, porównywalny z poprawianiem natury przez uzupe³nianie kr¹g³oci piersi i bioder. Filozof ten nie rozwija
kwestii uwodzenia mê¿czyzn zabiegami upiêkszaj¹cymi, a jedynie stwierdza, ¿e
piêkno cielesne dzia³a na zmys³y bardziej bezporednio, przez co góruje nad
w³asnociami umys³u.
Poza absolutnymi kryteriami wyboru istniej¹ równie¿ kryteria relatywne (indywidualne), które uwzglêdniane s¹ w tym celu, by za spraw¹ doskona³ych rodziców wzmocniæ w dziecku idealne cechy gatunkowe b¹d by zrekompensowaæ braki osoby wybieraj¹cej i w kolejnym pokoleniu jak najbardziej zbli¿yæ siê
do typu czystego, czyli do gatunkowej doskona³oci. Schopenhauer stwierdza,
¿e obie osoby musz¹ siê nawzajem neutralizowaæ, tak jak kwas i zasada
w soli38. Jest to bardzo trudne, poniewa¿ powy¿sza neutralizacja nastêpuje
przede wszystkim wtedy, gdy ³¹cz¹ siê z sob¹ dwie jednostki o adekwatnym
stopniu mêskoci i kobiecoci. W praktyce bardzo mêski mê¿czyzna musi wiêc
znaleæ sobie bardzo kobiec¹ kobietê, rezygnuj¹c w trakcie tych poszukiwañ
z typów porednich (i polednich), np. z mi³ej ch³opczycy. Pomaga mu w tym
instynkt, wzbudzaj¹c w nim uczucie mi³oci o du¿ej intensywnoci, przewy¿szaj¹ce zwyczajny stan zakochania, pojawiaj¹cy siê przy braniu pod uwagê kryteriów absolutnych. Zadaniem instynktu jest oczywicie doprowadzenie do sp³o35
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dzenia harmonijnie ukszta³towanego dziecka, a nie do jakiej harmonii duchowej, o której mówi¹ zakochani. Ta zwykle bardzo szybko siê koñczy; jak pisze
Schopenhauer, niebawem po weselu zamienia siê w jaskraw¹ dysharmoniê39.
W jakiej mierze neutralizacja nastêpuje tak¿e wtedy, gdy osoba wybieraj¹ca
po³¹czy siê z partnerem posiadaj¹cym te cechy, których ona nie ma. Zatem s³aby mê¿czyzna instynktownie rozgl¹da siê za siln¹ kobiet¹, kobieta za, jako ¿e
z regu³y jest s³aba, wypatruje dla siebie silnego mê¿czyzny. Podobnie, niski
mê¿czyzna odczuwa potrzebê zwi¹zania siê z wysok¹ kobiet¹, aczkolwiek tutaj
problem jest bardziej z³o¿ony, gdy¿ du¿o zale¿y od tego, czy mê¿czyni w tym
rodzie s¹ wysocy, czy niscy. Je¿eli wysocy, to natura d¹¿y do skorygowania jednorazowego b³êdu przez zapo¿yczenie wzrostu od kobiety; je¿eli niscy, wtedy natura daje za wygran¹ i niski mê¿czyzna ³¹czy siê z nisk¹ kobiet¹. Ciekawa
jest poczyniona przez Schopenhauera uwaga, ¿e wysokie kobiety unikaj¹ wysokich mê¿czyzn. Wynikaæ ma to st¹d, ¿e si³y pobrane od takiej kobiety mog³yby nie starczyæ do d³ugiego ¿ycia40. Schopenhauer nie wyjania jednak, dlaczego dziecko zrodzone z takiego zwi¹zku mia³oby byæ s³abowite. Byæ mo¿e
filozof pozna³ taki jednostkowy przypadek, a potem dokona³ nieuprawnionej generalizacji. Widocznie jednak by³ to przypadek bardzo sugestywny, skoro zaraz
dowiadujemy siê, ¿e niefortunny wybór wysokiego mê¿czyzny przez wysok¹ kobietê, podyktowany np. wzglêdami towarzyskimi, skoñczy siê dla ich potomstwa
niepomylnie, poniewa¿ bêdzie ono musia³o odpokutowaæ g³upotê rodziców.
Doæ dziwne jest te¿ przekonanie, ¿e blondyni s¹ zainteresowani tylko brunetkami b¹d szatynkami, a oni sami nie ciesz¹ siê u p³ci przeciwnej prawie ¿adnym zainteresowaniem. Ponoæ bierze siê to st¹d, ¿e blond w³osy i niebieskie
oczy s¹ ju¿ wybrykiem [natury], niemal anomali¹; analogicznie do bia³ych myszy lub co najmniej siwków41. Naturalnym kolorem skóry cz³owieka jest br¹z
lub czerñ, natomiast biel powsta³a wtedy, gdy cz³owiek zacz¹³ ¿yæ na pó³nocy,
gdzie panuj¹ nieodpowiednie dla niego warunki klimatyczne. W ogóle nie ma
bia³ej rasy jako takiej i je¿eli kto jest bia³y, to znaczy, ¿e po prostu wyp³owia³.
Wedle Schopenhauera wgl¹d w specyfikê dzia³ania mi³oci p³ciowej ujawnia, ¿e
natura stara siê zachowaæ swój pratyp w postaci ciemnych w³osów i br¹zowych
oczu. Twierdzenie to trudno jednak pogodziæ z opini¹ filozofa, ¿e osoby wyposa¿one w doskona³¹ urodê s¹ bardziej tolerancyjne w doborze partnera i, maj¹c
bia³¹ cerê, potrafi¹ zaakceptowaæ u swej drugiej po³owy cerê ¿ó³taw¹. Z kolei
osoby maj¹ce tak niedoskona³¹ cerê dostrzegaj¹ w bia³ej karnacji boskie piêkno. Jak to jest wiêc z biel¹? Czy posiadanie bia³ej skóry jest powodem do dumy,
czy te¿ nale¿y siê wstydziæ tego, ¿e jest siê bia³asem? Schopenhauer nie daje
nam, niestety, w tej kwestii jasnej odpowiedzi.
39
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Idmy dalej. Osoby z perkatymi nosami podobno s¹ szczególnie zainteresowane osobami z nosami orlimi, które maj¹ twarze jak papuga. W ogólnoci chodzi o to, ¿e przeciwieñstwa siê przyci¹gaj¹ i optymalnie pasuj¹ do siebie ludzie
obdarzeni przeciwstawnymi, a przez to uzupe³niaj¹cymi siê cechami. W przypadku bardzo dobrej zgodnoci owych cech zdarza siê nawet, aczkolwiek rzadko, ¿e mê¿czyzna mocno zakochuje siê w brzydkiej kobiecie. Zwykle jednak
potencjalni partnerzy bardzo dok³adnie lustruj¹ siebie wzrokiem, wyszukuj¹c
wszelkich przejawów odchyleñ od normy fizycznej, aby unikn¹æ przykrych niespodzianek w kolejnym pokoleniu. Zdaniem Schopenhauera, je¿eli kobieta jest
tylko trochê krzywa, to i tak jej dziecku mo¿e wyrosn¹æ garb, a wtedy bêdzie
ono musia³o przez ca³e ¿ycie tak¹ czêæ [cia³a] taszczyæ42. Mo¿e i poszczególne jednostki nie zdaj¹ sobie w pe³ni sprawy ze znaczenia dokonywanego
przez siebie wyboru partnera, ale czuwa nad tym naturalny instynkt g³êboko zakorzeniony w ka¿dym cz³owieku. W istocie to nie Ja przygl¹da siê ró¿nym czêciom cia³a Ma³gosi, ale geniusz gatunku, nazywany te¿ Kupido, przeprowadza
medytacjê nad sensownoci¹ wi¹zania siê okrelonych osób w pary. Gdy uzna
on, ¿e wszystko jest w porz¹dku, wtedy w dwojgu osobach pojawi siê silne wzajemne po¿¹danie. Po¿¹danie mo¿e jednak w ka¿dej chwili przemin¹æ, gdy u której ze stron dostrze¿e on jaki powa¿ny mankament, który zosta³ w pierwszej
chwili przeoczony. Sterowanie p³ciowymi namiêtnociami jest niezmiernie wa¿ne dla kolejnych, maj¹cych siê dopiero narodziæ pokoleñ tego samego gatunku,
dlatego dokonuje siê ono nieustannie i w ka¿dych warunkach  nawet podczas
wojny i zarazy oraz w trakcie przeprowadzania z pozoru tak bezp³ciowych czynnoci, jak transakcje kupieckie czy gorliwe mod³y za furt¹ klasztorn¹.
Warto zauwa¿yæ, ¿e przebieg³emu instynktowi zawdziêczamy to, i¿ mê¿czyni z natury s¹ niestali, a kobiety  sta³e (niew¹tpliwie s¹ wyj¹tki od tej regu³y...).
W przeciwieñstwie do kobiety, która coraz bardziej kocha swego partnera, mê¿czyzna krótko po zaspokojeniu rozgl¹da siê za innymi potencjalnymi partnerkami, poniewa¿ wydaj¹ mu siê one bardziej atrakcyjne od tej, któr¹ ju¿ posiad³.
W istocie chodzi o to, ¿eby na wiecie pojawi³o siê jak najwiêcej jednostek tego
samego gatunku i aby mia³y one zagwarantowane w³aciwe warunki rozwoju.
Pod wzglêdem prokreacyjnym mê¿czyzna za zdecydowanie góruje nad kobiet¹: Mê¿czyzna mianowicie mo¿e bez trudu sp³odziæ przesz³o sto dzieci rocznie, jeli ma tyle kobiet do dyspozycji, natomiast kobieta, niezale¿nie od liczby
mê¿czyzn, mo¿e przecie¿ rocznie wydaæ na wiat tylko jedno dziecko (abstrahuj¹c od urodzenia bliniaków)43. Oznacza to, ¿e wiernoæ ma³¿eñska u mê¿czyzn jest czym nienaturalnym, podczas gdy u kobiet jest czym naturalnym.
Schopenhauer wyci¹ga st¹d wniosek, ¿e nale¿y patrzeæ na niewiernoæ mê¿czyzny ze znacznie wiêkszym pob³a¿aniem ni¿ na niewiernoæ kobiety.
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Schopenhauer jest wiêcie przekonany (o ile w odniesieniu do jego pogl¹dów mo¿na pos³u¿yæ siê takim okreleniem) o tym, ¿e ma³¿eñstwo zawarte
z mi³oci nie mo¿e prowadziæ do trwa³ego szczêcia ma³¿onków, bo nie taki jest
jego cel. Kto wpad³ w sieci tego z³udnego uczucia, prêdzej czy póniej dozna
wielkiego rozczarowania. Inaczej jest z ma³¿eñstwem konwencjonalnym, którego podstaw¹ s¹ realne i racjonalne wzglêdy, np. chêæ skonsolidowania maj¹tku
czy pomno¿enia kapita³u. Wydaje siê, ¿e dziewczyna wychodz¹ca za m¹¿ bez
mi³oci za bogatego kawalera wprawdzie nie bêdzie szczêliwa, ale nie bêdzie
te¿ nieszczêliwa. M³odzi wyswatani przez rodziców zapewne nie doznaj¹
w swym zwi¹zku wielkich namiêtnoci mi³osnych, za to dostaj¹ szansê, by trwaæ
w nim, darz¹c siebie zrozumieniem, a nawet szacunkiem. W ten sposób zostaj¹
zabezpieczone interesy wspó³ma³¿onków jako jednostek, ze szkod¹ dla interesów gatunku. Gdyby wszyscy postêpowali tak egoistycznie, ani chybi ludzkoæ
niebawem przesta³aby istnieæ. Trudno wiêc oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e przy zawieraniu ma³¿eñstwa albo jednostka, albo interes gatunku nieuchronnie le na tym
wychodzi44. Teoretycznie rzecz bior¹c, mo¿liwy jest kompromis miêdzy jednostkami a gatunkiem, lecz w praktyce szczêliwe zwi¹zki ma³¿eñskie nale¿¹ do
rzadkoci. Chyba bardziej prawdopodobne jest stopniowe przekszta³canie siê
namiêtnej mi³oci w stateczn¹ przyjañ, gdy partnerzy dobrze siê uzupe³niaj¹
odmiennymi, ale pasuj¹cymi do siebie cechami. Do uzyskania prawdziwej harmonii duchowej pewnie potrzebna jest jednak jeszcze niema³a doza wzajemnego zaufania i kultury osobistej.
Na temat racjonalnego doboru partnerów i przyjani w zwi¹zkach miêdzyludzkich ju¿ w staro¿ytnoci bardzo konkretnie wypowiedzia³ siê Arystoteles.
Jego zdaniem ma³¿eñstwo nale¿y zawieraæ w odpowiednim wieku, co wówczas
oznacza³o, ¿e mê¿czyzna powinien mieæ ok. 37 lat, a kobieta ok. 18 lat: W takim wieku bowiem po¿ycie ma³¿eñskie dokonuje siê przy pe³nym rozkwicie si³
fizycznych, a koniec zdolnoci rozrodczych u obu stron nastêpuje równoczenie45. Stagiryta bra³ pod uwagê czynniki ogólnorozwojowe, spo³eczne i ekonomiczne, a nawet porê roku i kierunek wiatru, ale w ostatecznym rozrachunku
niew¹tpliwie przewa¿y³y wzglêdy biologiczne. Napisa³ on wszak¿e: Potomstwo
zbyt starych, jak i zbyt m³odych bywa niedostatecznie rozwiniête na ciele i na
umyle, a dzieci starców s³abowite46. W zwi¹zku z tym  jak zauwa¿a Schopenhauer  zaleca³, by nie p³odzi³ dzieci nikt, kto ukoñczy³ 54 lata. cile za
bior¹c, Arystoteles przyj¹³ za bli¿ej nieokrelonymi greckimi poetami, mierz¹cymi ludzkie ¿ycie siedmioletnimi cyklami, ¿e w wieku ok. 50 lat osi¹ga siê
44
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najwy¿sz¹ sprawnoæ intelektualn¹, i arbitralnie uzna³, ¿e cztery lub piêæ lat po
osi¹gniêciu tego wieku powinno siê zaprzestaæ p³odzenia. Potem mo¿na odbywaæ stosunki p³ciowe ju¿ tylko dla zdrowia albo z jakiej innej takiej przyczyny47. Komu siê jednak przytrafi zap³odniæ swoj¹ ma³¿onkê, ten powinien  jak
Schopenhauer s³usznie domniemywa  doprowadziæ do poronienia p³odu. Przyroda bowiem nie potrafi nagle zahamowaæ wytrysku mêskiego nasienia48
u osób nieodpowiednich i w ten sposób we w³asnym zakresie zabezpieczyæ siê
przed niepo¿¹danymi ci¹¿ami. Wprawdzie potrafi ona z wiekiem stopniowo obni¿aæ popêd p³ciowy i zmniejszaæ atrakcyjnoæ fizyczn¹ osobników, jednak taki
zabieg nie jest w pe³ni skuteczny. Byæ mo¿e z tego w³anie powodu usi³uje
ona przebiegle przekierowaæ popêd choæ u niektórych osobników, zmuszaj¹c ich
do zainteresowania siê przedstawicielami tej samej p³ci. Zdaniem Schopenhauera pederastia bywa równie¿ skutkiem zachwiania instynktu piêkna. Zauwa¿a,
¿e takie pomy³ki zdarzaj¹ siê tak¿e wród zwierz¹t49. Z jednej strony brzydzi siê
on pederasti¹, z drugiej za akceptuje j¹ jako mniejsze z³o. Zdaje sobie bowiem
sprawê z tego, ¿e przyroda ucieka siê do ró¿nych rodków w drodze do wytyczonego celu nadrzêdnego, jakim jest dobro i pomylnoæ gatunku, a nawet
wszystkich istot ¿ywych. Na podobnej zasadzie przyroda czasem wymusza te¿
zwi¹zki niemonogamiczne, np. jednego mê¿czyzny z wieloma kobieta i vice versa. Interpretowanie jej poczynañ w kategoriach moralnych nie ma sensu, poniewa¿ zna ona wy³¹cznie prawa biologiczne i nimi siê kieruje. Równie¿ w Schopenhauerowskiej metafizyce mi³oci p³ciowej nie chodzi o przestrogê moraln¹
przed wystêpkiem, lecz o zrozumienie istoty rzeczy50.
Popêd p³ciowy, którego przedmiotem jest jedna osoba, dobrana instynktownie z uwzglêdnieniem nadrzêdnych potrzeb gatunku, wydaje siê szlachetny
i wznios³y, w odró¿nieniu od popêdu niesprecyzowanego, chc¹cego zaspokoiæ
siê czym popadnie  ten sprawia wra¿enie pospolitego i spronego. Mo¿na by
wiêc mówiæ, w przenoni, o dobrej lub z³ej mi³oci. Czasem wszak¿e pojawia
siê te¿ mi³oæ przekraczaj¹ca wszelkie racjonalne ramy, mi³oæ zupe³nie niepojêta z racji swej niemal destrukcyjnej pazernoci. Jak to bowiem mo¿liwe, ¿e
dwie osoby kochaj¹ siê tak bardzo, ¿e gotowe by³yby ponieæ dla swej mi³oci
najwiêksz¹ ofiarê, w tym i ofiarê z ¿ycia? Zdaniem Schopenhauera dzieje siê tak
w przypadku mi³oci metafizycznej, kiedy to wola mê¿czyzny mocno splata siê
z umys³em kobiety w celu sp³odzenia cile okrelonego osobnika ze cile okrelonych rodziców. Inaczej mówi¹c, wola ¿ycia chce wtedy uprzedmiotowiæ siê
w jednej jedynej jednostce, dla której dobra³a sobie jedne jedyne jednostki jako
47
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partnerów mi³oci p³ciowej. Cel tej¿e mi³oci jest metafizyczny, poniewa¿ przekracza ju¿ fizyczny wiat rzeczy i spe³nia siê w woli jako takiej. Rozpatruj¹c tê
kwestiê na poziomie zjawiskowym, trzeba przyznaæ, ¿e mamy tu do czynienia
z najwiêkszym z³udzeniem, jakie przytrafia siê osobnikom naszego gatunku.
Ogromna, niemo¿liwa do opanowania namiêtnoæ, jaka ich ogarnia, obraca siê
bowiem przeciw nim, by tym intensywniej dzia³aæ na rzecz pragnienia czystej
woli. Obiektywnie rzecz bior¹c, jest absurdem, ¿e zakochany odda³by wszystkie
skarby wiata, by przespaæ siê z dan¹ kobiet¹  co naprawdê nie da mu wiêcej ni¿
ka¿da inna przespanka51. Tym wiêkszym absurdem jest to, ¿e wola ¿ycia ma
przecie¿ do dyspozycji wrêcz nieskoñczon¹ iloæ sposobnoci do samopowielania siê. Dlaczego zatem czasem fiksuje siê na okrelonych osobnikach, ka¿¹c im
doznawaæ ekstatycznych stanów zakochania, które je przerastaj¹ i wiod¹ na zatracenie? Wiadomo, ¿e po dope³nieniu siê mi³oci metafizycznej i tak nastêpuje
ugaszenie rozognionych namiêtnoci. Nawet najwiêksza mi³oæ kiedy ustaje
i zazwyczaj dochodzi do tego znacznie wczeniej, ni¿ mo¿na by siê spodziewaæ,
ku wielkiemu zdumieniu bezporednich uczestników mi³osnych uniesieñ. Niegdy ju¿ na problem ten zwróci³ uwagê Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zwany Paracelsusem, przywo³uj¹c w swym traktacie De vita longa biblijny
casus Dawida i Batszeby, ¿ony Uriasza Chetyty, tragicznie po³¹czonych cudzo³o¿n¹ mi³oci¹ w wy¿szym celu, jakim by³o sp³odzenie Salomona, przysz³ego
króla Izraelitów52. Schopenhauer niby docenia spostrzegawczoæ i dobr¹ intuicjê szwajcarskiego alchemika-filozofa, ale nie by³by sob¹, gdyby zarazem z lekka sobie z niego nie zakpi³. Na pewno jednak jest co na rzeczy, skoro tak wielcy mêdrcy jak Paracelsus i Schopenhauer raczyli choæ przez chwilê zaj¹æ siê
powy¿szym problemem.
*
Zosta³o ju¿ powiedziane, ¿e przyroda zmusza jednostki do postêpowania
maj¹cego na celu pomylnoæ gatunku. Alici w gruncie rzeczy przyroda nikogo do niczego nie zmusza, bo i nie potrafi tego zrobiæ, tylko za porednictwem
instynktu wywiera siln¹ presjê, bymy postêpowali zgodnie z jej prawami. Rozumny cz³owiek zawsze mo¿e sprzeciwiæ siê dzia³aj¹cej w przyrodzie woli ¿ycia i forsowaæ w³asne cele, zgodne z jego subiektywnymi potrzebami. Mo¿e on
zatem st³umiæ w sobie popêd p³ciowy, choæ Schopenhauer przyznaje, ¿e jest to
trudne zadanie, st¹d i rzadko kto jest w stanie tego dokonaæ. Je¿eli wszak¿e komu uda siê skutecznie zaprzeczyæ woli ¿ycia, wówczas nastêpuje odwrócenie
kierunku jej dzia³ania z gatunku na jednostkê. Osi¹ga siê to drog¹ bolesnego
51
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gwa³tu, jaki wola sobie samej zadaje. Jeli to jednak nast¹pi, wówczas wiadomoæ odzyskuje beztroskê i radosnoæ indywidualnego jedynie istnienia, i to
z wiêksz¹ jeszcze moc¹53.
O sposobach i znaczeniach t³umienia woli nale¿a³oby jeszcze niejedno napisaæ, czego  niestety  nie pomieci³by ju¿ w sobie jeden artyku³, dlatego pozwolê sobie w tym miejscu przerwaæ wywód o Schopenhauerowskiej mi³oci
p³ciowej, maj¹c jednakowo¿ wiadomoæ, ¿e z tego tytu³u niektórzy czytelnicy
mog¹ poczuæ siê nieusatysfakcjonowani. Obiecujê, ¿e do niniejszego tematu powrócê innym razem, rozwijaj¹c go co nieco w perspektywie religijnej i antropologicznej.
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Streszczenie

Abstract

Esej jest prób¹ przybli¿enia ostatniej
ksi¹¿ki napisanej przez Rolanda Barthesa, która zosta³a w³anie prze³o¿ona na jêzyk polski.
W dzienniku pisanym po mierci matki, a zatytu³owanym znamiennie Dziennikiem ¿a³obnym, Barthes porusza kwestie ¿a³oby, melancholii, depresji, odnosz¹c siê zarówno do
siebie i w³asnej straty, jak i podejmuj¹c dyskusjê z Freudem, Lacanem czy psychoanaliz¹,
zadaj¹c sobie przy tym pytanie, czy ¿a³obnik
po mierci ukochanej osoby w ogóle chce wychodziæ z ¿a³oby, i czy ma do tego jakiekolwiek prawo. Jest tu zatem ukazana ciekawa
perspektywa ogl¹du tego, co drzemie u samego j¹dra psychoanalizy, której wszak g³ównym
zadaniem by³a praca z analizantem i  w trakcie godziny analitycznej  wyci¹ganie go
z psychozy. Esej pokazuje równie¿, co siê
dzieje z jêzykiem ¿a³obnika, w jaki sposób
owo pêkniêcie, którego nijak nie sposób zape³niæ ani s³owami, ani logosem, ani w koñcu
cia³em, które pozostaje, gdy ukochany umiera.
I w³anie dziennik pisany jest takim jêzykiem:

This essay tries to bring nearer Roland
Barthes latest book which has been just translated into Polish. The journal was written after his mothers death and Barthes entitles it
meaningfully Mourning Diary. Main character brings up the matter of mourning, melancholy, depression relating to both himself and
his loss, as well as he takes up the discussion
with Freud, Lacan or psychoanalysis. He also
asks himself a question at the same time
 whether mourner after the death of beloved
person wants to abandon mourning at all and
whether he has any right to do this. Therefore,
an interesting perspective of vision appears
here, a vision of what lies at the core of psychoanalysis, which main task was to work with the
patient and  during an hour of analysis  drag
him from psychosis though conversation. This
essay also shows what happens with mourners
language, what does this break, which is impossible to fill with neither words, Logos nor
body. Body, which stays after the beloved one
dies. And the journal itself is written in that
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pêkniêtym, bez ¿adnego celu, pozbawionym
sensu. Owe fragmenty, którymi Barthesa zape³nia³ swój wiat po mierci matki, stanowi¹
niezwyk³y dowód dowiadczenia straty.

language  broken, pointless, devoid of sense.
These fragments that were used by Barthes to
fill his world after his mothers death are a remarkable proof of the experience of loss.

¯a³oba regularnie stanowi reakcjê na utratê ukochanej osoby czy te¿ zajmuj¹cej jej miejsce abstrakcji w rodzaju ojczyzny, wolnoci, idea³u itd.
W tych samych warunkach miejsce ¿a³oby zajmuje u pewnych osób, które
z tego wzglêdu podejrzewamy o dyspozycjê do choroby, malancholia. Wydaje siê nader interesuj¹ce, ¿e nigdy nie przychodzi nam do g³owy, by ¿a³obê okreliæ mianem stanu chorobowego i poprosiæ o terapiê lekarza, mimo
¿e stan ów w powa¿ny sposób odbiega od normalnej sytuacji ¿yciowej.
Mamy nadziejê, i¿ po jakim czasie ¿a³oba zostanie pokonana, a zaburzanie jej uwa¿amy za bezcelowe, a nawet za szkodliwe1.
¯a³oba prawdziwa, niezdolna do jakiejkolwiek dialektyki narracyjnej2.
¯a³oba: miejsce strachu, gdzie siê wiêcej nie bojê3.
Tak sobie kroczê przez ¿a³obê4.

Dziennik ¿a³obny (Journal de deuil) Rolanda Barthesa jest pod ka¿dym
wzglêdem ksi¹¿k¹ niezwyk³¹ zarówno jako dzie³o samoistne, jak i w twórczoci pisarskiej autora. Tym bowiem, czego dotyczy, jest ¿a³oba, a w³aciwie  jako
¿e ¿a³oba nigdy nie pochodzi znik¹d, zawsze bierze siê z jakiego miejsca pustki
 ¿a³oba po zmar³ej matce. Dwa g³ówne tematy Dziennika  zmar³a matka i ¿a³oba, a wiêc ukochana osoba i jednoczenie jej brak, mi³oæ i utrata mi³oci  stanowi¹ ramy ksi¹¿ki pisanej w egzystencjalnej przestrzeni pomiêdzy tym, co by³o, gdy
¿y³a matka, a tym, co jest, gdy matki nie ma: w teraniejszoci, któr¹ trzeba zape³niæ s³owami, by dalej jako ¿yæ. W takim icie Augustiañskim rozdarciu (wpadam w dziurê ¿a³oci5) notuje Barthes pod dat¹ 10 listopada 1977 r., niezwykle
trafne spostrze¿enie:
Dotkniêty abstrakcyjn¹ natur¹ nieobecnoci; a jednoczenie pal¹c¹, rozrywaj¹c¹. Sk¹d lepiej rozumiem abstrakcjê: jest nieobecnoci¹ i bólem, bólem nieobecnoci  byæ mo¿e
mi³oci¹?6
1

S. Freud, ¯a³oba i melancholia, (w:) Psychologia niewiadomoci, prze³. R. Reszke,
Warszawa 2007, s. 147.
2 R. Barthes, Journal de deuil. 26 octobre 1977  15 septembre 1979, Texte établi et annoté par Nathalie Léger, Seuil/Imec, février 2009, s. 60. Wszelkie cytaty, o ile nie zaznaczy³em inaczej, w moim przek³adzie. Polski przek³ad Dziennika ¿a³obnego znajduje siê obecnie
w wydawnictwie.
3 Ibidem, s. 64.
4 Ibidem, s. 50.
5 Ibidem, s. 86.
6 Ibidem, s. 52.
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Jako ¿e dla Barthesa wszelkie wielkie uczucia uwiadamiane s¹ zawsze po,
s¹  by klarownie i zrozumiale rzecz wyraziæ  w jakim sensie zawsze ju¿ post
factum albo pomiêdzy, Dziennik nie stanowi zapisu tego, co siê wydarza jako
mi³oæ miêdzy dwojgiem ludzi, bo o tym co siê wydarza siê nie mówi, lecz oscyluje pomiêdzy przesz³oci¹ a teraniejszoci¹ (przysz³oci, jak mówi Barthes, po
matce, nie ma; co zreszt¹ udowodni³ samobójstwem, ostatnie s³owa, które zapisuje na fiszkach Dziennika, pochodz¹ z 15 wrzenia 1979, natomiast pod ciê¿arówkê rzuci siê 25 marca 1980). St¹d tak czêste odniesienia do Marcela Prousta
i jego poszukiwania czasu utraconego, do stanu szczêcia, którego podmiot dowiadcza³ w przesz³oci.
Aby jednak bardziej ogólnie powiedzieæ o tej ksi¹¿ce, nale¿y dodaæ i to, ¿e
Roland Barthes nie toczy w Dzienniku, jak w wiêkszoci swoich ksi¹¿ek, ¿adnej polemiki, nie mno¿y cytatów ani nie powo³uje siê na innych autorów (kilka
zaledwie odniesieñ do Freuda i jego rozumienia stanu ¿a³oby i melancholii, poza
tym funebryczne w nastroju odniesienia do Marcela Prousta i jego W poszukiwaniu straconego czasu). Ksi¹¿ka sk³ada siê z rzeczowego opisu faktów i emocji, stanów, nastrojów, wszystkich  jak powiedzia³by Heidegger  egzystencja³ów, a wiêc trwogi, bólu, melancholii, depresji, etc., które przychodz¹ po utracie
ukochanej osoby; tak wiêc na kartach Dziennika zauwa¿a siê niemal¿e fenomenologiczny konkret i pisanie ad rem, nie wobec innych; rzeczowy i bardzo szczegó³owy opis stanów i nastrojów, próbê uchwycenia w³anie fenomenu ¿a³oby
i  bo tym jest w³anie ta ksi¹¿ka  pisanie sob¹ (Foucaultowski termin ecriture
de soi pasowa³by najlepiej na okrelenie takiego dowiadczenia pisma), nie za
odnajdowania siebie, jak to uwielbia³ robiæ Barthes, w innych dyskursach.
Niezwykle z drugiej strony ciekawe, ¿e ksi¹¿ka o ¿a³obie, podobnie jak choæby wczeniejsze Fragmenty dyskursu mi³osnego, dzie³o w ca³oci powiêcone
dowiadczeniu mi³oci, pisana jest po (pisze siê zawsze po, albowiem kiedy jest
mi³oæ, nie ma pisania: o tym, co siê kocha, nie da siê mówiæ, etc. ...); Dziennik
jest ksi¹¿k¹  by pos³u¿yæ siê pewn¹ klisz¹ jêzykow¹  postn¹, niewczesn¹,
spónion¹, Barthes pisze o matce, gdy ta umar³a, albowiem kiedy ¿y³a, by³a tak
mocno obecna, i¿ jak mówi na kartach Dziennika, doskonale transparentna i na
tyle przezroczysta, ¿e pisa³em o wszystkim, tylko nie o niej, natomiast w czasie choroby, gdy  w bólu i cierpieniu  nie mog³a ju¿ kryæ siê w cieniu syna,
zaczê³a w koñcu byæ widoczna: Nie istnia³em inaczej, jak tylko nieprzytomnie nale¿¹c do niej7. Tak jakby, by wyprzedziæ nieco myl, Barthes robi³ zupe³nie co innego ni¿ Freud-psychoanalityk pisz¹cy o ¿a³obie: wpisuje swoj¹ egzystencjê w to, co tamten  jako analityk w³anie  powiedzia³, i dokonuje
opisu wszystkich uczuæ zwi¹zanych z ¿a³ob¹, jednak nie od strony badacza, ale
prze¿ywaj¹cego; staje siê koryfeuszem owego smutnego stanu, który mu siê
7

Ibidem, s. 26.
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przytrafi³ wraz ze mierci¹ ukochanego cz³owieka. O ile zatem pismo psychoanalizy, Freuda, by³o faktycznie tylko analityczne (co Barthes kilkakrotnie podkrela, notuj¹c przy okazji niezwykle ciekawe uwagi na ten temat), o tyle pisanie Barthesa pozostaje na wskro opisem pewnego konkretnego dowiadczenia,
które siê dokonuje w realnoci, a którego pod³o¿em jest cierpienie. Rzeczywicie, analityczne pismo Freuda nie sprawia bólu, nie powstaje bowiem w wyniku bezporedniego cierpienia. Tak jak pismo Barthesa, o czym ten dobrze wie,
nie jest ¿adn¹ psychoanaliz¹ i nie przynosi ¿adnego wybawienia.
Jeli z kolei w Przyjemnoci tekstu pisa³ Roland Barthes o pomyle na ksi¹¿kê, w której, w najbardziej osobisty sposób wplot³oby siê, wetka³o zwi¹zek
wszystkich rozkoszy, rozkoszy »¿yciowych« i tekstualnych, gdzie i lekturê,
i zdarzenia obejmuje ten sam ruch anamnezy8, to mo¿na by teraz spróbowaæ
odwróciæ to, co zosta³o powiedziane i, niczym sam Barthes, wymylaj¹c tytu³
dla odk³adanej na inny czas, ksi¹¿ki, powiedzieæ, ¿e taka ksi¹¿ka zosta³a napisana i ¿e jest ni¹ w³anie Dziennik ¿a³obny. Tyle ¿e nie ma tu przyjemnoæ za to
jest udrêka tekstu. Sama forma, jak¿e odbiegaj¹ca od rozszerzaj¹cego, rozlewaj¹cego siê (na cytaty, kryptocytaty, innych autorów, anegdoty, mity codziennoci, etc.), stylu autora Fragmentów dyskursu mi³osnego, jest odzwierciedleniem
jego udrêki: pokawa³kowanej, chaotycznej, uci¹¿liwej, bolesnej, fragmentarycznej, rwanej. Za dyskurs, jakim pos³ugiwa³ siê Barthes jest w pe³ni  nazwijmy
to roboczo, choæ sam Barthes tego nigdy nie wypowiedzia³  dyskursem ¿a³obnym (przeciwieñstwem, odwróceniem, dope³nieniem?: dyskursu mi³osnego?).
W Dzienniku ¿a³obnym pobrzmiewa echo ostatniego dzie³a Barthesa, La
chambre claire (wiat³o obrazu), którego Dziennik jest prapocz¹tkiem; tak wiêc
pisz¹c o patrzeniu na fotografie, na których j e s t obecna zmar³a matka (st¹d
pierwotny, lub raczej roboczy, pomys³ na tytu³ ksi¹¿ki: Photo-Mam.), Barthes powoli konstruuje swoje dzie³o o patrzeniu na fotografie, o metafizyce fotografii. Dzie³o to wziê³o siê wprost, powiada Barthes, ze zdjêcia mam.9, które znalaz³ którego dnia w albumie rodzinnym i od którego zaczê³a siê jego
metafizyczna komunikacja, w³anie za porednictwem medium fotografii, z jej
osob¹. Teraz  paradoksalnie  gdy pozosta³a jedynie pustka i ów jak¿e znacz¹cy brak, matka zaczê³a znaczyæ i przesta³a byæ przezroczysta, przynajmniej na
tyle, ¿e po jej znikniêciu nale¿y przestaæ pisaæ o czymkolwiek innym, pragn¹æ
czegokolwiek innego, co nie by³oby z ni¹ zwi¹zane, a skupiæ siê wy³¹cznie na
niej, w takim jednak¿e stopniu, by to, co siê pisze, nie by³o wy³¹cznie literatur¹. Podajmy kilka przyk³adów.
8

R. Barthes, Przyjemnoæ tekstu, prze³. A. Lewañska, Warszawa 1977, s. 7172.
W³anie takiego skrótu  mam.  u¿ywa Barthes przez ca³y czas na kartach swego
Dziennika, nie wymieniaj¹c nigdy imienia matki i zaledwie kilkakroæ u¿ywaj¹c pe³nej nazwy
mama.
9
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Pod dat¹ 29 padziernika 1977 r., a wiêc trzy dni po mierci matki, Barthes
zapisuje:
Jednak¿e jej mieræ mnie zmieni³a, nie pragnê ju¿ tego, czego pragn¹³em. Nale¿y czekaæ
 przypuæmy, ¿e co siê wydarzy  ¿e ukszta³tuje siê nowe pragnienie, pragnienie pomiertne10.

I dalej, notatka z 16 listopada 1977:
Czasami powiew pragnienia (na przyk³ad podró¿ do Tunezji); lecz s¹ to jedynie pragnienia sprzed  jakby anachroniczne; pochodz¹ z naprzeciwleg³ego brzegu, z innego kraju,
z kraju sprzed.  Dzi ten kraj jest p³aski, ponury  prawie w ogóle bez ujêæ wodnych 
i mieszny11.

Zanim przejdziemy do Barthesowskiej ¿a³oby (deuil) albo ¿a³oci (chagrin),
albowiem czasem u¿ywa tych terminów wymiennie, przywo³ajmy ponownie
Freuda, na którego w Dzienniku ¿a³obnym, wprost i nie, powo³uje siê obok Prousta najczêciej. W eseju ¯a³oba i melancholia mówi Freud niezwykle trafnie
i prostym, niemal¿e empirycznym jêzykiem: G³êboka ¿a³oba, reakcja na utratê
ukochanej osoby, zawiera identyczny nastrój boleci, zwi¹zana jest z utrat¹ zainteresowania wiatem zewnêtrznym  o ile nie przywodzi on na myl osoby
zmar³ego  utrat¹ zdolnoci wyboru jakiegokolwiek obiektu mi³oci  zastêpuj¹cego osobê op³akiwan¹  odwróceniem siê od wszystkiego, co nie by³oby
zwi¹zane z upamiêtnieniem zmar³ego. Z ³atwoci¹ przyjmujemy, ¿e owo zahamowanie i ograniczenie »ja« to forma wyrazu wy³¹cznego oddania siê ¿a³obie,
przy czym nie ma ju¿ miejsca na inne zamiary i zainteresowania12. I dalej na
temat przebiegu ¿a³oby: Na czym¿e wiêc polega praca, jak¹ wykonuje ¿a³oba?
Wydaje mi siê, ¿e nic wymuszonego nie znajdzie siê w przedstawieniu ¿a³oby
w nastêpuj¹cy sposób: sprawdzian rzeczywistoci pokaza³ nam, ¿e umi³owany obiekt
ju¿ nie istnieje, po czym domaga siê, by z wszystkich zwi¹zków, jakie ³¹czy³y nas
z tym obiektem, wycofaæ ca³e libido. £atwo zrozumieæ, ¿e powstaje przeciwko
temu opór  ca³kiem ogólnie mo¿na zaobserwowaæ, ze cz³owiek niechêtnie opuszcza swe stanowisko libidalne, nawet wówczas, gdy dostrzega jaki substytut13.
Tyle z bodaj najs³ynniejszego eseju, jaki na temat ¿a³oby i melancholii napisano. Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e oba Freudowskie pojêcia odnosz¹
siê do utraty kogo bliskiego, najczêciej  jak mówi ojciec psychoanalizy
 ukochanej osoby. Tak wiêc oba stany s¹ prost¹ reakcj¹ na jak¹ utratê,
wskazuj¹ to samo cierpienie (dlatego niekiedy, w³anie ze wzglêdu na cierpienie i patologiczny przebieg niektórych przypadków, mówi siê, ¿e depresja jest
chorob¹), utratê zainteresowania wiatem zewnêtrznym, brak woli dzia³ania
10
11
12

R. Barthes, Journal de deuil..., s. 28.
Ibidem, s. 63.
S. Freud, op. cit., s. 148.
13 Ibidem.
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i woli ¿ycia poza zwi¹zkiem z utraconym obiektem, niezdolnoæ do pragnieñ
poza pragnieniem tego, kogo siê utraci³o, etc. Czy s¹ drogi wyjcia z tego egzystencjalnego impasu? Owszem: jeli podmiot pogodzi siê ze strat¹, wówczas
mówi siê o ¿a³obie przepracowanej (Barthes wyszydza ten ch³ód teorii
i stricte analityczne podejcie Freuda); pusty dot¹d wiat mo¿e znów nape³niæ
siê sensem, który nada mu pogodzony (ze strat¹, roz-pogodzony) ¿a³obnik.
Z kolei, jeli nie pogodzi siê z utrat¹, wówczas jest gorzej, mamy bowiem do
czynienia z melancholi¹, która jest, po pierwsze: ¿a³ob¹ nieprzepracowan¹, albowiem podmiot  w wyniku narcystycznego zranienia  nie godzi siê na istnienie wobec braku utraconego obiektu i, po drugie: pozostaje wobec ci¹g³ej
aporii, albowiem nie jest w stanie nadaæ sensu wiatu nie tyle dlatego, ¿e wiat
jest pusty (jak w ¿a³obie), ale ¿e w³anie sam podmiot, dokonawszy (negatywnej) identyfikacji z utraconym obiektem, pozostaje pusty, pozbawiony sensu.
Wróæmy do Dziennika ¿a³obnego, w którym niemal¿e do identycznych wniosków dochodzi Barthes, tyle ¿e na w³asnym przyk³adzie, co czyni jego blisko
dwuletni¹ autoanalizê niezwykle cenn¹ poznawczo, ale i  choæ to s³owo mo¿e
nie byæ odpowiednie wobec jego sytuacji  ciekaw¹, bowiem dokonuje opisu
psychiki inaczej ni¿ Freud: mianowicie ujmuje rzecz nie tylko z perspektywy
mechanicystycznej, w sensie  co wynika z czego, albo pos³uguj¹c siê interpretacj¹ przyczyn i podporz¹dkowuj¹c jej jakie skutki, ale tak¿e patrz¹c, co siê
dzieje z ja w sensie moralnym i etycznym, albo w jaki sposób mieræ ukochanego zmienia ¿a³obny podmiot w sensie estetycznym, albo jak nie zmienia
w sensie narcystycznym...
Problem dialektyczny  zapisuje niemal pod koniec Dziennika  stanowi
walka, która prowadzi do ¿ycia rozumnego, nie ¿ycia-z³udzenia14, analizuj¹c
za swoje stany w kontekcie ogl¹dania albumów i pisania ksi¹¿ki o fotografii,
o tym, co fotografia wyzwala, zapisuje: precyzyjnie, to nie jest »¿a³oba«, to jest
¿a³oæ czysta, bez substytutów, bez mo¿liwoci symbolizacji15. W jeszcze innym miejscu, siedz¹c w kociele i zastanawiaj¹c siê, czym wobec tego (co utracone) jest modlitwa, notuje na jakiej fiszce:
Po chwili zauwa¿am, ¿e ci¹gle o co proszê, chcê czego, wci¹¿ pchany do przodu przez
dzieciêce Pragnienie. Pewnego dnia, usi¹æ w tym samym miejscu, zamkn¹æ oczy i o nic
nie prosiæ... Nietzsche: Nie modliæ siê, b³ogos³awiæ16.

Przejdmy wiêc do tego, jak  na przyk³adzie kilku zaledwie arbitralnie wybranych z ca³ego Dziennika fragmentów  widzi ¿a³obê Roland Barthes. Nie
mog³oby, jako siê rzek³o, obyæ siê bez odniesieñ do klasycznej psychoanalizy
oraz ogólnych s¹dów, jak sam mówi, towarzyskich w stosunku bezporednim do
14
15
16

R. Barthes, Journal de deuil..., s. 172.
Ibidem, s. 156.
Ibidem, s. 148.
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jego osoby i konkretnie  jego ¿a³oby i depresji. Dwa dni po mierci matki,
27 padziernika 1977 r., notuje niezwykle ciekaw¹, bo nie-organicystyczn¹, nie
kauzaln¹ (tak nazywa klasyczn¹, z gruntu XIX-wiecznej nauki) psychoanalizê:
Nie, ¿a³oba (depresja) jest czym zupe³nie innym ni¿ choroba. Z czego mia³bym siê wyleczyæ? By przejæ do jakiego stanu, jakiego ¿ycia? Jeli jest jaki efekt, to taki, ¿e ten,
kto narodzi siê na nowo, nie jest istnieniem p³ytkim lecz moralnym, podmiotem wartoci
 nie przyswojenia.17

I dalej po kolei ró¿nego typu zapiski, przemylenia czy zwyk³e uwagi na
karteluszkach:
Co mnie frapuje najbardziej: ¿a³oba nawarstwiona (deuil en plaques)  niczym mia¿d¿yca (sclérose18).19
W jaki sposób mogê okreliæ moj¹ ¿a³obê.
Nie ma jej bezporednio ani w samotnoci, ani w dowiadczeniu, etc.; mam tutaj pewien
rodzaj swobody, opanowania, które sprawiaj¹, ¿e ludzie wierz¹, ¿e mniej cierpiê, ni¿ sami
byliby w stanie pomyleæ. ¯a³oba jest tam, gdzie nastêpuje rozdarcie relacji mi³osnej kochalimy siê. Najgorêtszy punkt w formie najbardziej abstrakcyjnej...20
Wyjanione [...], jak bardzo moja ¿a³oæ jest chaotyczna, b³¹dz¹ca, w czym opiera siê
ogólnie przyjêtej idei  tak¿e psychoanalitycznej  ¿a³oby poddanej czasowi, dialektycznej, wyczerpuj¹cej siê, zorganizowanej.21
Prawda ¿a³oby jest ca³kiem prosta: teraz, gdy mam. nie ¿yje, jestem przyparty do mierci
(nic mnie nie bardziej od niej nie odci¹ga ni¿ czas).22
¯a³oba: s³aboæ, sytuacja bez mo¿liwoci oszukania.23

Gdy pewnego dnia który ze znajomych podda³ ¿a³obê Barthesa psychologicznej redukcji, czasowemu trwaniu ku przejciu w fazê ¿a³oby przepracowanej, ten odpowiedzia³: Podmiot (którym jestem), jest tylko obecnoci¹, istnieje tylko w teraniejszoci. Wszystko to jest ró¿ne psychoanalizie24 , po
czym, w odruchu niemal¿e paradoksalnym  bo otwarcie powo³uj¹c siê na S¸rena Kierkegaarda: Kiedy mówiê, wyra¿am pewien ogó³, a kiedy milczê, nikt
mnie nie mo¿e zrozumieæ  dopowiedzia³, ¿e siê nie godzi na ¿adne redukcje
i dialektykê ¿a³oby w nim, bo to tak, jakby mnie z niej okradano25. Jednocze17
18

Ibidem, s. 18
Choæ w³aciwie jest tu gra s³ów. We francuskim mia¿d¿yca to sclérose en plaques.
Barthes, pisz¹c deuil en plaques, tworzy metaforê, nie powtarzaj¹c jednoczenie ca³ej nazwy
francuskiej. Wymiana znaczeñ: ¿a³oba, w swym nawarstwieniu, podobna mia¿d¿ycy.
19 R. Barthes, Journal de deuil..., s. 38.
20 Ibidem, s. 47.
21 Ibidem, s. 81.
22 Ibidem, s. 141.
23 Ibidem, s. 91.
24 Ibidem, s. 82.
25 Ibidem, s. 81.
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nie wyziera z Dziennika inny Barthes, ju¿ nie Roland Barthes, a Roland, Mój
Roland, mój R., syn jakiej konkretnej matki, której imienia po mierci siê nie
wymawia, bo to by³oby pewnym sp³aszczeniem, a wiêc u¿ywa siê figury: mam.
W trwaniu w owym egzystencjalnym (w gruncie rzeczy, w rzeczywistoci,
jestem bez przerwy, ca³y czas, od mierci mam. nieszczêliwy26), nie: abstrakcyjnym, stanie, zapisuje Barthes niezwykle ciekaw¹ uwagê: Przemieniam »Pracê« w sensie analitycznym (Praca ¯a³oby, Praca Marzenia), w »Pracê« rzeczywist¹  pisania27. Z kolei jeliby ten projekt  pisarski, ¿yciowy  siê nie uda³
(Barthes próbuje wzi¹æ siê z powrotem za pisanie niemal ka¿dego dnia od
mierci mam.; próbuj¹c za wzi¹æ siê za pisanie, pisze ten Dziennik, który ma
byæ wszystkim, tylko nie literatur¹), skrzêtnie notuje: Depresja pojawi siê z dna
¿a³oci, kiedy ju¿ nie bêdê w stanie wzi¹æ siê za pisanie28.
W jakim sensie, oczywicie z perspektywy egzystencjalnej rzecz ujmuj¹c,
mo¿na chyba to w³anie powiedzieæ: ¿a³oba, depresja, melancholia czy mi³oæ
 wszystko to s¹ stany paradoksalne. Najgorsze jest jednak w³anie owo to, które sprawia, ¿e owe stany stykaj¹ siê w jakim, niemal¿e mitycznym, punkcie
chiazmu, i zbli¿aj¹ siê do siebie na tyle, ¿e próbuj¹c je wyraziæ, okazuje siê, ¿e
podmiot zakochany, tak jak i podmiot, który utraci³ mi³oæ, podmiot melancholiczny czy podmiot dotykaj¹cy szczêcia, podmiot depresyjny albo podmiot
w ¿a³obie, dotykaj¹ w której chwili dna pustki, wyczerpuj¹c tym samym mo¿liwoci dalszego ruchu pragnienia: momentu zaniku, tak owego uczucia, jak
i w tym uczuciu. Z jednej strony: dowiadczenie momentu zaniku, w którym dochodzi siê do granic w³asnych mo¿liwoci i unicestwienia tego, czego siê dowiadcza (casus Wertera), z drugiej: poruszanie siê, dziêki tropom i figurom, w
tym, co jest i o czym siê wie, ¿e nie bêdzie inaczej, i  przyk³ad pisania Dziennika  na przyk³ad wyra¿anie tego, które ma byæ pisaniem, choæ nie chce za
wszelk¹ cenê byæ jedynie literatur¹ (casus Rolanda B.).
Oczywicie Barthes, umiera podobnie jak Werter (choæ samo to sformu³owanie podobnie jak... jest jedynie figur¹ retoryczn¹). Mi³oæ w pe³ni jest czym
niewyra¿alnym, o czym siê tak naprawdê nie mówi siê nie dlatego, ¿e siê nie
chce, ale ¿e siê o tym najbardziej nie wie, jest Erosem, stanem wyjcia, stanem
pocz¹tkowym, bo to jakby patrzeæ przez przezroczyst¹ szybê na to, co na horyzoncie, i dopiero gdy ów stan zanika, gdy pojawiaj¹ siê na szybie rysy (dowiadczenie zdrady, k³amstwa, choroby i cierpienia, etc.) i pêkniêcia, gdy wyczerpuj¹
siê mo¿liwoci kochaj¹cego i zaczynaj¹ siê próby utrzymania w tym, w czym
siê by³o bezwiednie, zaczyna siê próba doganiania, momenty uchwycenia, w literaturze i refleksji, która przychodzi zawsze poniewczasie  gdy dochodzi siê
i w tym do kresu, nastêpuje, tak w depresji, jak w ¿a³obie czy melancholii, mo26
27
28

Ibidem, s. 135.
Ibidem, s. 143.
Ibidem, s. 72.
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ment przesilenia, dojcie do pewnego dowiadczenia braku, które sprawia, ¿e
przestaje siê pisaæ, pragn¹æ albo po prostu ¿yæ i znów upada siê w to, co jest
stanem zupe³nego niezaporedniczenia, gdzie  jak lapidarnie stwierdzi³ Barthes
 nie ma ju¿ w ogóle znaków29, a co Freud nazywa³ Thanatosem.
Roland Barthes prezentuje w Dzienniku ¿a³obnym swego rodzaju fenomenologiê pomiertn¹, tzn. opisuje wiat, który po mierci matki ukazuje mu siê od
pocz¹tku, od nowa. Stawia metafizyczn¹ hipotezê: to, co siê pojawia po mierci
ukochanej osoby, wype³nione jest ze wszech miar brakiem. Brak jest tu wiêc
tym, co konstytuuje rzeczywistoæ, od czego zaczyna siê egzystencja pomiêdzy
rzeczywistoci¹ a... b r a k i e m w³anie, w wiecie pomiertnym, w którym nie
sposób dotrzeæ do twardego dna i od niego rozpocz¹æ wszystko od nowa.
mieræ, uobecniona nagle w martwym ciele le¿¹cym w pokoju, sprawia, ¿e
wszystko a¿ trzeszczy30. To w³anie po mierci matki ka¿dy ruch staje siê godny zapamiêtania i opisania. Wszystko powolnieje nagle, wiêc ze mierci¹ ukochanej osoby nale¿y rozruszaæ ten wiat od nowa, od pocz¹tku nape³niæ go sensem. Szukam pocz¹tku  powie w którym miejscu autor Dziennika.
To w³anie stanowi treæ ksi¹¿ki: zanotowana w postaci karteluszków refleksja bolesnego dowiadczenia po uwiadomieniu sobie, ¿e matka odesz³a, ¿e nie
jest ju¿ obecna, ¿e jest siê samemu, ¿e razem z ukochan¹ osob¹ odchodzi jaki
wiat. wiat tak bardzo istotny, tak bardzo pe³en ukochanego, i¿ po mierci nagle zwalnia, wszystkie stany s¹ jakby w zwolnieniu, a to, co siê widzi, podlega
weryfikacji oraz ci¹g³ej refleksji, w jaki sposób siê wydarza. To sprawia, ¿e ka¿dy ruch, gest czy s³owo pojawiaj¹ siê nie tylko w zwolnionym tempie, ale i pod
lup¹: zapachy, smaki, dwiêki, uczucia, gesty, przypadkowe sprawy nie maj¹ce
dot¹d znaczenia, nagle, w spojrzeniu pomiertnym, jawi¹ siê zupe³nie inaczej.
Dlatego Barthes opisuje kroki, zatrzymuj¹c w owej fenomenologii powolnoci
istotê ka¿dego, choæby najmniejszego gestu.
Owo wyhamowanie spowodowane jest jakby postrzeganiem wiata jako powidoku po mierci matki. Wszystko jest rozmyte i zamglone spojrzeniem przepe³nionym smutkiem i ³zami. Jakby wiat zesztywnia³ nagle wraz z martwym
cia³em, jakby faktycznie trzeszcza³, nierozruszany i martwiej¹cy. wiat pogr¹¿ony w martwocie  oto wiat z tego dziennika ¿a³oby. I jeli Schopenhauer opisywa³ wiat jako wolê i przedstawienie, mo¿na powiedzieæ, ¿e wiat po odejciu
ukochanej osoby pozostaje wiatem, którego horyzontem jest melancholia i brak
nadziei, a wol¹ jedynie anty-wola p³yn¹ca z dna pustki. Po mierci ukochanego pozostaje ¿ycie bez nadziei odnalezienia tego, co utracone, co odesz³o na zawsze i nigdy nie wróci. Pozostaje ¿ycie przepe³nione depresj¹ i melancholi¹,
i strach, który graniczy z ob³êdem, co w przypadku Rolanda Barthesa i jego póniejszej, tragicznej mierci ma racjê bytu. Jak¿e trafna, na koniec, uwaga: strach
29
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przed tym, co ju¿ mia³o miejsce. Lecz rzecz jeszcze dziwniejsza: i co ju¿ nie mo¿e
powróciæ31. I to jest w³anie definicja ostatecznoci.
Ta, na pierwszy rzut oka prosta  wydawa³oby siê  do prze³o¿enia ksi¹¿ka,
w efekcie jest lektur¹ przysparzaj¹c¹ wiele trudnoci, bowiem Barthes, pisz¹c
swój dziennik, pisze go ¿yciem, a to znaczy tyle, ¿e nie jest to ani ksi¹¿ka
,,systemowa, teoretyczna, o okrelonym, spójnym, temacie, ani te¿ nastawiona
na jakikolwiek cel, pocz¹tek, koniec, estetykê, jak¹ literackoæ, wrêcz przeciwnie  Barthes wci¹¿ powtarza, ¿e chce pisaæ tak, by nie pisaæ literatury, pozbawia swoje pisanie regu³, odrzuca syntaksê, stosuje skróty mylowe, frazy dotykaj¹ce emocji i uczuæ umieszcza w trudnym do rozszyfrowania kontekcie, który
by³ znany tylko jemu i mam. Nie ma tutaj Barthesowskiego polotu i inteligencji, jest cierpienie i ¿a³oæ, a te, chc¹c domkn¹æ siê w wyra¿eniu, nie mogê siê
dotkn¹æ w ¿adnym wyra¿eniu, którego nie wyznaczaj¹ znaki, a jedynie oznaki,
jak ci¹g³y szloch i p³acz (ci¹gle p³aczê): Moja ¿a³oæ jest niewys³owiona, lecz
jednak wypowiedziana32. Skrywa siê tutaj jednak pewna tajemnica. Tajemnica
mi³oci i mierci. Tematów, na które Barthes rozpisywa³ siê ca³e ¿ycie, jednak¿e mieræ, brak po ukochanej osobie, dopiero tutaj ma w sobie co niezwykle
tragicznego, albowiem naprawdê go dotknê³a, poza tym nie chc¹c tym razem
pisaæ literatury (jak pisaæ dziennik, jak pisaæ o matce, aby to nie by³o literatur¹?), Barthes dochodzi w koñcu do wniosku, ¿e w³anie to, co wynika z cierpienia i ¿a³oci, jest literatur¹ par excellence. W pewnym momencie w gecie pisarskiego dowiadczenia bólu notuje: Wyczerpuj¹ca metonimia ¯a³oby33:
Rozpacz: s³owo jest zbyt teatralne, nale¿y do jêzyka34. Mówi¹c za o literaturze w kontekcie ¿ycia, które zawsze jej siê wymyka:
Literatura, jest tym: czym, czego nie mogê czytaæ bez bólu, bez zach³yniêcia siê prawd¹, wszystkim tym, co Proust napisa³ w swoich listach o chorobie, odwadze, mierci swojej matki, swojej ¿a³oci, etc.35

I w koñcu koniec:
Nie chcê o tym mówiæ ze strachu przed uprawianiem literatury  albo nie bêd¹c pewnym,
¿e to ni¹ nie bêdzie  pomimo tego, ¿e w rzeczywistoci literatura bierze swój pocz¹tek
w prawdach.36

* * *
Na zakoñczenie najzwyczajniejszy fragment Dziennika, który jest mi o tyle bliski, ¿e mo¿e warto siê nim podzieliæ. Pod dat¹ 18 maja 1978 r. Barthes zapisuje:
31 D. Woods Winnicott, Strach przed upadkiem, Nouvelle Revue Française de Psychanalyse nr 11, Gallimard, wiosna 1975.
32 R. Barthes, Journal de deuil..., s. 187.
33 Ibidem, s. 134.
34 Ibidem, s. 120.
35 Ibidem, s. 189.
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Z Flore widzê kobietê siedz¹c¹ na parapecie witryny La Hune; trzyma szklankê w rêku,
wygl¹da jakby siê nudzi³a; mê¿czyni odwróceni plecami, pierwsze piêtro jest pe³ne.
Przyjêcie (cocktail).37

Najpierw by³ to fragment dla t³umacza zupe³nie niezrozumia³y  zupe³na
konsternacja, jak zreszt¹ po wielokroæ, gdy¿ Dziennik nie ma ¿adnych regu³, raz
jest luno rzuconym zdaniem, raz zapiskami z podró¿y, czasem mówi o sprz¹taniu mieszkania  w samotnoci, bo dopóki ¿y³a, sprz¹ta³a matka  czasem jest
refleksj¹ o fotografii, na której jako dziewczynka stoi ³adna i cicha mam., czasem zaledwie po³ówk¹ zdania zakoñczon¹ trzema kropkami. Po chwili jednak
olnienie, bo przecie¿ chodzi tu o Saint-Germain-des-Pres.
Wybieram siê do owej Flore, któr¹ opisuje Roland Barthes, i pij¹c kawê, patrzê na witryny La Hune  le¿¹cej naprzeciwko ksiêgarni humanistycznej. Jest
tak jak w Dzienniku, ksiêgarnia jest dos³ownie kilka metrów od os³awionej przez
Sartrea i Simone de Beauvoir restauracji, widzê z ogrzewanego tarasu (na zewn¹trz jest bardzo zimno, wiêc wiêkszoæ tarasów w Pary¿u jest podgrzewana)
zarówno witryny, jak i sprzedawców, ksi¹¿ki oraz reklamy nowoci ksi¹¿kowych
(Camus?) i nut oraz partytur, brakuje do pe³nego obrazu jedynie owej samotnej,
znudzonej kobiety trzymaj¹cej w rêku szklankê. Niespodziewane stwierdzenie,
które pêka niczym bañka mydlana: nie ma jej, nie ma jej, na zawsze i totalnie38.
Nag³e odczucie braku. To jest w³anie to, pustka, któr¹ opisuje Barthes, brak
po kim, kto odszed³ i nie wróci, brak absolutny (manque absolu), który chce
siê opisaæ, ale tak, aby nie by³a to jedynie literatura, brak po tym, co ju¿ nie
mo¿e powróciæ, a który w tym momencie odczuwam w³asnym dowiadczeniem.
Memento illam vixisse39 . Tak wiêc wszystko siê zgadza. Jest kilku mê¿czyzn.
Wypijam kawê, przebiegam ulicê, bo pada (nieg, du¿o niegu w Pary¿u; to
dziwne40 ), by w chwilê póniej byæ w La Hune. Setki ksi¹¿ek na pierwszym
i drugim piêtrze. Wybieram jedn¹, dla symbolicznego podkrelenia chwili
Lespace proustien Georgesa Pouleta, ksi¹¿kê o przestrzeni utraconej u Prousta,
którego Barthes wci¹¿ przywo³uje, mówi¹c to o mierci, to o ¿a³obie, po czym
p³ac¹c, rzucam okiem na taras Café de Flore. Nie ma ani Simone, ani Sartrea,
ani Rolanda B., któremu umieraj¹ca matka powtarza³a, ¿e czuwaj¹c przy niej z
fili¿ank¹ kawy, sprawia jej przykroæ, gdy¿ za ka¿dym razem nieschludnie, krzywo siedzi...
Pary¿, 13 luty 2010
36
37

Ibidem, s. 33.
Ibidem, s. 138.
38 Ibidem, s. 88.
39 Pamiêtaj o tej, która ¿y³a.
40 Ibidem, s. 103.
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Streszczenie

Abstract

Celem artyku³u jest krytyczna analiza wybranych wyników neuroobrazowania procesów
snu w kontekcie specyfiki umys³u ni¹cego.
Kombinacja danych hemodynamicznych i magnetycznych oraz danych fenomenologicznych
i kognitywnych dopuszcza wyró¿nienie czterech specyficznych typów umys³u podczas snu.
Dziêki temu ogólna wizja mózgu/umys³u podczas snu, typowo sprowadzana do dystynkcji
NREM/REM, jest bardziej adekwatna. Dodatkowo, kognitywna interpretacja danych neuroobrazowych pozwala na ustalenie mo¿liwych
funkcji adaptacyjnych umys³u podczas snu.

The aim of this article is a critical analysis of selected neuroimaging data about sleep
in the context of specificity of dreaming mind.
The combination of hemodynamic, magnetic,
phenomenological, and cognitive data allows
the distinction of four specific types of mind
during sleep. Thanks to this overall vision of
the brain/mind in sleep, typically confined to
the distinction NREM/REM sleep, is more adequate. In addition, cognitive interpretation of
neuroimaging data allows to determine the
possible adaptive functions of the sleeping
mind.

1. Uwagi wprowadzaj¹ce
W przybli¿eniu trzecia czêæ naszego ¿ycia up³ywa w stanie snu. Od lat zwykli ludzie, artyci i naukowcy próbuj¹ wyjaniæ lub przynajmniej zg³êbiæ ten specyficzny fenomen. O tym, ¿e nie jest to umys³owy stan bierny, przekonuj¹ obecne w czasie snu ró¿ne stany kognitywne, potocznie i zbiorczo zwane marzeniami
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sennymi. Zgodnie ze wspó³czesnymi regulacjami terminologicznymi, zamiast
potocznych i niejednoznacznych terminów sny, marzenia senne, bardziej
adekwatne jest stosowanie  zgodnie z tradycj¹ arystotelesowsk¹  terminu aktywnoæ umys³owa podczas snu (mental sleep activity, MSA, sleep mentation)1.
Termin ten sugeruje istnienie zale¿noci pomiêdzy biologicznym stanem snu
i jego kognitywnymi realizacjami. Dok³adniej mówi¹c, specyficzny typ umys³u
wystêpuje podczas snu i jest kognitywn¹ wersj¹ biologii snu. Ale biologia snu
obejmuje tak¿e inne poziomy. Wród nich, id¹c od do³u w hierarchii naturalnej,
jest poziom genetyczny, molekularny, neuronalny i behawioralny2. Oczywicie
komplikuje to próby jednoznacznego opisu neurobiologicznych mechanizmów
snu i powi¹zanych z nimi stanów umys³owych. Dziêki temu jednak mo¿emy
poszukiwaæ wyjanieñ specyfiki umys³u podczas snu w ni¿szych poziomach biologii snu.
Celem artyku³u jest analiza wybranych wyników neuroobrazowania procesów snu w kontekcie w³asnoci umys³u onirycznego. W tym wypadku chodzi
g³ównie o emisyjn¹ tomografiê pozytronow¹ (PET) oraz  w mniejszym stopniu jak dot¹d  czynnociowy rezonans magnetyczny (fMRI). Technologia PET
umo¿liwia wizualizacjê funkcjonowania mózgowia dziêki pomiarowi zu¿ycia tlenu, przep³ywu krwi (rCBF) i metabolizmu glukozy. Z kolei fMRI pozwala na
pomiar w³asnoci magnetycznych tkanki mózgu. Pomimo ograniczeñ natury
metodologicznej, dotycz¹cej zarówno technologii, jak i wyjanieñ wyników,
wyniki neuroobrazowania dopuszczaj¹ interpretacje polegaj¹ce na wyakcentowaniu funkcjonalnej roli obszarów szczególnie aktywnych i nieaktywnych podczas
snu. Przy zastosowaniu wiedzy o funkcjach kognitywnych tych obszarów w normalnie dzia³aj¹cym mózgowiu mo¿liwe jest prognozowanie specyfiki stanów
onirycznych i ogólnie umys³u podczas snu3.
Motywy napisania artyku³u s¹ dwa: (1) w jêzyku polskim nie ma, wedle
mojej wiedzy, ¿adnej wiêkszej pracy powiêconej danym neuroobrazowania zjawisk snu i skorelowanych z nimi danych o aktywnoci mentalnej podczas snu;
(2) ogólna wizja mózgu/umys³u podczas snu jest typowo sprowadzana do dystynkcji NREM/REM, tymczasem bardziej adekwatny obraz umys³u podczas snu
 w³anie dostêpny z poziomu neuroobrazowania  anga¿uje tak¿e fazy zasypiania i wybudzania siê.
1

I. Fagioli, Mental Activity during Sleep, Sleep Medicine Reviews 2002, nr 4, s. 307320;
J. F. Pagel, The Limits of Dream. A Scientific Exploration of the Mind/Brain Interface, Elsevier, Oxford 2008.
2 E.F. Pace-Schott, J.A. Hobson, The Neurobiology of Sleep: Genetics, Cellular Physiology and Subcortical Networks, Nature Reviews Neuroscience 2002, nr 8, s. 591605;
J.A. Hobson, E.F. Pace-Schott, The Cognitive Neuroscience of Sleep: Neuronal Systems, Consciousness and Learning, Nature Reviews Neuroscience 2002, nr 9, s. 679693.
3 S. Schwartz, P. Maquet, Sleep Imaging and the Neuropsychological Assessment of Dreams, Trends in Cognitive Sciences 2002, nr 1, s. 2330.
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Plan artyku³u jest nastêpuj¹cy. Po krótkiej charakterystyce faz snu przejdê
do opisu kognitywnych w³asnoci umys³u podczas snu  od momentu zasypiania, przez fazy snu NREM i REM, do momentu wybudzania siê  w powi¹zaniu z wynikami ró¿nych studiów wykorzystuj¹cych funkcjonalne neuroobrazowanie.

2. Fazy snu
Proces snu nie jest jednolity, ale zawiera zró¿nicowane stadia i fazy. Na podstawie pomiaru aktywnoci bioelektrycznej mózgowia wyró¿nia siê typowo cztery stadia fazy snu NREM oraz fazê snu REM.
W momencie zasypiania pojawia siê faza snu NREM (nonrapid eye movement). Sen NREM charakteryzuje siê du¿¹ amplitud¹ i nisk¹ czêstotliwoci¹ (tzw.
zapis zsynchronizowany). Zmiany elektrofizjologiczne w fazie NREM umo¿liwi³y wyró¿nienie czterech ró¿nych stadiów NREM, czyli NREM1NREM4. Jako
kryterium pocz¹tku snu przyjmuje siê jednak pierwsze specyficzne cechy stadium
NREM2, gdy¿ niekiedy stadium NREM1 nie koreluje z subiektywnym poczuciem snu. Stadia NREM3 i NREM4 s¹ uznawane za sen wolnofalowy (SWS
 slow wave sleep) albo sen delta4.
W procesie snu poszczególne stadia NREM nastêpuj¹ po sobie. Po oko³o 90
minutach od wyst¹pienia pierwszego cyklu NREM1-NREM4 pojawia siê drugi
rodzaj snu  REM. Sen REM (rapid eye movement) jest bardzo szczególnym stanem. Zapis EEG uzyskiwany z tej fazy przypomina zapis uzyskiwany w trakcie
czuwania (tzw. zapis zdesynchronizowany  du¿a czêstotliwoæ, ma³a amplituda) i st¹d bywa nazywany snem paradoksalnym. W REM zniesione jest napiêcie miêniowe, wystêpuj¹ skurcze zewnêtrznych miêni ocznych i w konsekwencji tego pojawiaj¹ siê szybkie ruchy ga³ek ocznych5.
Gdy pierwsza faza snu REM  nazwijmy j¹ 1REM  dobiega koñca, pojawiaj¹ siê kolejne cykle NREM, a potem wystêpuje kolejna faza REM (2REM).
Bior¹c pod uwagê, ¿e obiektywny stan snu wi¹¿e siê z faz¹ NREM2, mo¿emy
wyró¿niæ kilka zjawisk: stany oko³osenne podczas zasypiania (P1) i wybudzania (P2), stany snu NREM w ró¿nych stadiach i kolejnych cyklach oraz fazy snu
REM w kolejnych cyklach. Taka typologia komplikuje nieco próby opisu umys³u podczas snu, gdy¿ uzyskujemy w efekcie ponad 20 ró¿nych stanów fizjolo4 W. Szelenberger, Neurobiologia snu, (w:) A. Bilikiewicz, S. Pu¿yñski, J. Rybakowski,
J. Wciórka (red.), Psychiatria, t. 1: Podstawy psychiatrii, Wydawnictwo Medyczne Urban
& Partner, Wroc³aw 2002, s. 213223.
5 A. Longstaff, A., Neurobiologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
s. 421422.
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gicznych. Upraszczaj¹c na u¿ytek artyku³u, mo¿emy powiedzieæ, ¿e ramê neurobiologiczn¹ umys³u podczas snu stanowi¹ dwa stany oko³osenne (P1, P2)
i dwa stany snu (NREM, REM)6.

3. Kognitywne aspekty dynamiki snu
Wyró¿nione stany neurobiologii snu (P1, P2, NREM, REM) wspó³wystêpuj¹ z odmiennymi profilami funkcjonowania umys³u podczas snu. Mo¿na siê
o tym przekonaæ, analizuj¹c zachowania postwybudzeniowe.
W stanach oko³osennych pojawiaj¹ siê omamy hipnagogiczne (podczas zasypiania) i hipnopompiczne (przy wybudzaniu porannym), czyli krótkie, czêsto
statyczne, intensywne halucynacje sensoryczne, które nie podlegaj¹ krytycznej
ocenie i s¹ dowiadczane jako realne. W stanach oko³osennych pojawiaj¹ siê te¿
przerzutne myli. Omamy oko³osenne, a zw³aszcza stany hipnagogiczne s¹ czêsto bardziej rozbudowane treciowo i mog¹ przypominaæ typowe marzenia senne z fazy REM7. Wystêpowanie halucynacji oko³osennych jest powszechne
w populacji ludzi zdrowych8. Znacznie czêciej omamy oko³osenne wystêpuj¹
w przypadkach ró¿nych patologii snu (narkolepsja, insomnia  bezsennoæ,
znacznie wyd³u¿ony okres czuwania) oraz zaburzeñ psychiatrycznych leczonych
rodkami farmakologicznymi9.
Wybudzanie z faz NREM objawia siê generalnie dezorientacj¹ osób badanych, nisk¹ sprawnoci¹ wykonywania zadañ kognitywnych (np. proste odejmowanie) oraz szybkim ponownym zaniêciem. Zeznania z tej fazy sugeruj¹ obecnoæ procesów mylowych (a w³aciwie perseweracji mylowych), a mniej
wyobra¿eniowych. Z kolei wybudzanie w fazie REM zazwyczaj wspó³wystêpuje z informacjami o prze¿ywanych marzeniach sennych. Nie tylko poziom wy6

O tym, jak zmienne s¹ stany umys³u w ci¹gu nocnego snu (NREM/REM) w odniesieniu do czêstoci mylenia i halucynacji, przekonuj¹ nastêpuj¹ce badania: R. Fosse,
R. Stickgold, J.A. Hobson, Brain-Mind States: Reciprocal Variation in Thoughts and Hallucinations, Psychological Science 2001, nr 1, s. 3036; R. Fosse, R. Stickgold, J.A. Hobson, Thinking and Hallucinating: Reciprocal Changes in Sleep, Psychophysiology 2004,
nr 2, s. 298305.
7 T.A. Nielsen, A Review of Mentation in REM and NREM Sleep: Covert REM Sleep
as a Possible Reconciliation of Two Opposing Models, Behavioral and Brain Sciences 2000,
nr 6, s. 851866.
8 P. Ballas, First-known Hypnopompic Hallucination Occurring In-Hospital: Case Report, Jefferson Journal of Psychiatry 2006, nr 1, s. 3842.
9 M. M. Ohayon, Prevalence of Hallucinations and their Pathological Associations in the
General Population, Psychiatry Research 2000, nr 2, s. 153164; R.C. Teeple, J.P. Caplan,
T. A. Stern, Visual Hallucinations: Differential Diagnosis and Treatment, Journal of Clinical
Psychiatry 2009, nr 1, s. 2632.
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konania zadañ kognitywnych jest wówczas wy¿szy, lecz tak¿e raporty z subiektywnych dowiadczeñ s¹ znacznie d³u¿sze i bardziej detaliczne ni¿ prze¿ycia
opisywane po wybudzeniu z NREM. W odró¿nieniu od bardziej mylowej (w³aciwie s¹ to perseweracje mylowe) aktywnoci mentalnej w fazie NREM dowiadczenia w REM kwalifikuje szeæ czynników definicyjnych: halucynacyjne
wyobra¿enia, struktura narracyjna, dziwacznoci kognitywne, hiperemocjonalnoæ, deluzja i deficyty pamiêci10.

4. Faza zasypiania
Zasypianie oznacza poredni stan mózgu/umys³u pomiêdzy czuwaniem
i snem w³aciwym11. Zmniejsza siê wówczas nastawienie na informacje zewnêtrzne i zwiêksza siê podatnoæ na sen. Gdy umys³ zasypia, traci automatycznie w³asnoci specyficzne dla stanu czuwania. Jednak ten proces przechodzenia
ze stanu czuwania w stan snu nie jest jak dot¹d dobrze poznany. Zasypianie zachodzi podczas pierwszego stadium fazy NREM (NREM1) i dlatego bywa nazywane lekkim snem NREM. NREM1 spe³nia te¿ charakterystykê EEG przyjêt¹ dla faz snu NREM. Inaczej jest w sensie subiektywnym. Zasypianiu w
NREM1 towarzysz¹ doznania z³o¿onych i dziwacznych halucynacji sensorycznych (najczêciej wizualnych), co bardziej przypomina cechy marzeñ sennych
w fazie REM, a nie typowo mylowy charakter stanów umys³u w REM12. Zgodnie z tym sformu³owano hipotezê utajonego snu REM, zgodnie z któr¹ charakterystyczne cechy doznañ podczas fazy REM s¹ ju¿ obecne na pocz¹tku snu, co
t³umaczy wystêpowanie stanów hipnagogicznych13. W odró¿nieniu jednak od
typowych cech marzeñ sennych w REM stany hipnagogiczne wi¹¿¹ siê z wiêkszym monitorowaniem prze¿yæ14. Niekiedy te¿ skurcze nóg i ramion, charakte10 T.A. Nielsen, op. cit., s. 851866; J.A. Hobson, E. Pace-Schott, R. Stickgold, Dreaming and the Brain: Toward a Cognitive Neuroscience of Conscious States, Behavioral and
Brain Sciences 2000, nr 6, s. 793842.
11 R.D. Ogilvie, The Process of Falling Asleep, Sleep Medicine Reviews 2001, nr 3,
s. 247270.
12 D. Vaitl, N. Birbaumer, J. Gruzelier, G.A. Jamieson, B. Kotchoubey, A. Kübler,
D. Lehmann, W.H. Miltner, U. Ott, P. Pütz, G. Sammer, I. Strauch, U. Strehl, J. Wackermann,
T. Weiss, Psychobiology of Altered States of Consciousness, Psychological Bulletin 2005,
nr 1, s. 98127; R. Bódizs, M. Sverteczki, E. Mészáros, Wakefulness-Sleep Transition: Emerging Electroencephalographic Similarities with the Rapid Eye Movement Phase, Brain Research Bulletin 2008, nr 12, s. 8589.
13 T. A. Nielsen, op. cit., s. 851866.
14 T. Hori, M. Hayashi, T. Morikawa, Topographical EEG Changes and the Hypnagogic
Experience, (w:) R.D. Ogilvie, J.R. Harsh (red.), Sleep Onset: Normal and Abnormal Processes, American Psychological Association, Washington 1994, s. 237253.
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rystyczne dla pocz¹tku zasypiania, mog¹ wspó³wystêpowaæ z doznawanymi
w stanach hipnagogicznych wra¿eniami ruchu koñczyn15.
Pomiar aktywnoci mózgowia podczas NREM1 (PET, rCBF) wykaza³ dezaktywacjê czo³owo-ciemieniow¹ (obszary przedruchowe i tylne obszary ciemieniowe), dezaktywacjê wzgórzowo-mó¿d¿kow¹ oraz aktywacjê asocjacyjnych
okolic p³atów potylicznych (wyniki odniesione do stanu czuwania  rys. 1).

Rys. 1. Schematyczny profil aktywacji i dezaktywacji mózgowia w fazie NREM1 uzyskany przez porównanie do stanu czuwania16. Bia³e ko³o z czarn¹ obwódk¹ oznacza wzrost aktywnoci, czarne ko³a  spadek
aktywnoci. Z prawej strony zaznaczono lokalizacjê neuroanatomiczn¹ oraz prawdopodobne konsekwencje
kognitywne.

Badacze z zespo³u Kjaera zinterpretowali uzyskane wyniki w kategoriach
bardziej umys³u czuwaj¹cego ni¿ pi¹cego. Ich zdaniem uzyskany profil hemodynamiczny w fazie NREM1 nie wskazuje na specyficzne w³asnoci dowiadczeñ hipnagogicznych, gdy¿ porównanie skanów mózgowia z halucynacjami hipnagogicznymi i bez takich halucynacji nie wykaza³o ró¿nic statystycznych. Stan
NREM1 przypomina raczej inne formy zmodyfikowanej wiadomoci czuwaj¹cej (np. stan relaksacji medytacyjnej lub hipnozy) ni¿ pe³ne postaci snu
(NREM2-NREM4 i REM). Podobieñstwa pomiêdzy medytacj¹ relaksacyjn¹,
stanami hipnotycznymi oraz NREM1 dotycz¹ dezaktywacji czo³owej obecnej
w ka¿dym z wymienionych stanów. Taka charakterystyka dezaktywacyjna
15 S. Sherwood, Relationship between the Hypnagogic/Hypnopompic States and Reports
of Anomalous Experiences, Journal of Parapsychology 2002, nr 2, s. 127150.
16 Opracowano na podstawie: T.W. Kjaer, I. Law, G. Wiltschiotz, O.B. Paulson,
P.L. Madsen, Regional Cerebral Blood Flow during Light Sleep  a H215O-PET Study, Journal of Sleep Research 2002, nr 3, s. 201207.
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sugeruje wspólny poziom deficytów funkcji wykonawczych (np. planowanie,
orientacja, monitorowanie zachowañ), które nie wystêpuj¹ w typowym stanie
czuwania.
Pomimo próby zbli¿enia stanów hipnagogicznych z nietypowymi stanami
czuwania istniej¹  jak s¹dzê  podstawy obrony specyfiki doznañ podczas zasypiania. Brak ró¿nic statystycznych pomiêdzy profilami aktywnoci mózgowia
z omamami hipnagogicznymi i bez omamów mo¿e wskazywaæ na czynnik wzbudzaj¹cy takie omamy, którego cytowane badania nie kontrolowa³y, np. ogólny
stan aktywnoci mózgowia. Poza tym zarejestrowane dezaktywacje s¹ podobne
do tych stwierdzanych podczas neuroobrazowania w³aciwych form snu. Przyk³adowo, dezaktywacja czo³owo-ciemieniowa jest obecna w REM, a dezaktywacja wzgórzowa  w NREM (por. ni¿ej w artykule). W koñcu podobieñstwo pomiêdzy NREM1 a stanami medytacji i hipnozy jest wzglêdne  co zreszt¹
zauwa¿aj¹ sami badacze  gdy¿ medytacja relaksacyjna wi¹¿e siê z aktywizacj¹
potyliczno-ciemieniow¹, a hipnoza wskazuje na dezaktywacjê przedklinka17.
W efekcie mo¿na zgodziæ siê z grup¹ Kjaera, ¿e stadium NREM1 to ni¹cy stan
czuwania, ale tym samym fakt obecnoci nienia wyklucza identyfikacjê z nietypowymi stanami czuwania.
Uzyskany w badaniu zespo³u Kjaera profil hemodynamiczy mózgowia podczas zasypiania pozwala scharakteryzowaæ w³asnoci umys³u hipnagogicznego
(por. rys. 1  panele). Podstaw¹ interpretacji jest wiedza o funkcjach kognitywnych realizowanych przez okrelone struktury mózgowia. Obecnoæ doznañ wizualnych podczas zasypiania odnosi siê do aktywacji asocjacyjnych obszarów
potylicznych (zakrêt potyliczny rodkowy). Stan deluzji sennej, a wiêc brak krytycznej wiadomoci przebywania w stanie snu, mo¿e wynikaæ z uogólnionego
os³abienia procesów wiadomoci (dezaktywacja czo³owa i dezaktywacja wzgórzowa). Natomiast dezaktywacja przedruchowa, wzgórzowa i mó¿d¿kowa mo¿e
byæ wkanikiem dysfunkcji zachowañ ukierunkowanych celowo (rys. 1)18.
Pozostaje jeszcze kwestia dezaktywacji ciemieniowej, któr¹ zespó³ Kjaera
pomin¹³ w interpretacji. W tym wypadku chodzi dok³adnie o zakrêt nadbrze¿ny
lub  w innej terminologii  obszar BA 40. Zakrêt nadbrze¿ny uczestniczy
w realizacji ró¿nych funkcji kognitywnych. Uszkodzenia tego obszaru w prawej
pó³kuli powoduj¹ wyst¹pienie apraksji konstrukcyjnej (niezdolnoæ do wykonywania np. zadañ przestrzennych, np. rysowanie zegara, interpretowanie mapy)
oraz mog¹ wywo³aæ uwagowe pomijanie stronne19. Z innych badañ wynika, ¿e
zakrêt nadbrze¿ny uczestniczy w tworzeniu z³o¿onej reprezentacji zachowañ
motorycznych, w sytuacjach rozpoznawania relacji przestrzennych, rozpoznawa17
18
19

Ibidem, s. 201207.
Ibidem.
N.G. Martin, Neuropsychologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
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nia dzia³añ innych ludzi oraz naladowania ruchów20. Obszar BA 40 (prawy) jest
tak¿e uwa¿any za kluczowy w formu³owaniu zamierzonej intencji dzia³ania21.
W kontekcie stanów hipnagogicznych dezaktywacja BA 40 mo¿e odnosiæ siê do
deficytów organizacji przestrzennej i uwagowej doznawanej sceny wizualnej oraz
niemo¿noci adekwatnego zaprogramowania reakcji (st¹d niekontrolowane, fragmentaryczne, statyczne i zmienne sceny wizualne w omamach hipnagogicznych).

5. Faza NREM
Faza NREM snu jest kontrowersyjna w kontekcie studiów z wykorzystaniem neuroobrazowania. Generalny obraz kontrowersji jest taki, ¿e wczesne badania wykazywa³y znacz¹c¹ dezaktywacjê mózgowia w fazie NREM snu, czyli
stan wzglêdnej nieaktywnoci mózgowej. Natomiast nowsze badania sugeruj¹
bardziej wyrafinowany obraz, w którym obok obszarów zdezaktywowanych istniej¹ ró¿ne struktury mózgowia silniej aktywne ni¿ w stanie czuwania.
Pierwsze badania PET (rCBF  przep³yw krwi mózgowej) ujawni³y, ¿e
w fazie NREM (dok³adniej w fazie snu g³êbokiego  SWS) wystêpuje ogólna
dezaktywacja podkorowa i korowa w stosunku do fazy REM i stanu czuwania22.
W szczególnoci NREM (SWS) charakteryzuje dezaktywacja w mostowym pniu
mózgu, ródmózgowiu, mó¿d¿ku, wzgórzu, j¹drach podstawy, w korze oczodo³owo-czo³owej, w przednim zakrêcie obrêczy kory, w obszarach ciemieniowych
(przedklinek) i skroniowych23. Zdaniem niektórych autorów, dezaktywacja
20

Przegl¹d: M.O. Russ, W. Mack, C.-R. Grama, H. Lanfermann, M. Knopf, Enactment
Effect in Memory: Evidence Concerning the function of the Supramarginal Gyrus, Experimental Brain Research 2003, nr 4, s. 497504.
21 I. Goldberg, S. Ullman, R. Malach, Neuronal Correlates of Free Will are Associated
with Regional Specialization in the Human Intrinsic/Default Network, Consciousness and
Cognition 2008, nr 3, s. 587601; M. Desmurget, K.T. Reilly, N. Richard, A. Szathmari,
C. Mottolese, A. Sirigu, Movement Intention after Parietal Cortex Stimulation in Humans,
Science 2009, nr 5928, s. 811813.
22 P. Maquet, C. Degueldre, G. Delfiore, J. Aerts, J.-M. Péters, A. Luxen, G. Franck,
Functional Neuroanatomy of Human Slow Wave Sleep, The Journal of Neuroscience 1997,
nr 8, s. 28072812; P. Maquet, Functional Neuroimaging of Sleep by Positron Emission Tomography, Journal of Sleep Research 2000, nr 3, s. 207231.
23 A.R. Braun, T.J. Balkin, N.J. Wesenten, R.E. Carson, M. Varga, P. Baldwin, S. Selbie,
G. Belenky, P. Herscovitch, Regional Cerebral Blood Flow throughout Sleep-Wake Cycle  an
(H2O)-O-15 PET Study, Brain 1997, nr 7, s. 11731197; P. Maquet, op. cit., s. 207231;
dyskusja metodologiczna: T.T. Dang-Vu, M. Schabus, M. Desseilles, G. Albouy, M. Boly,
A. Darsaud, S. Gais, G. Rauchs, V. Sterpenich, G. Vandewalle, J. Carrier, G. Moonen, E. Balteau, C. Degueldre, A. Luxen, C. Phillips, P. Maquet, Spontaneous Neural Activity during Human Slow Wave Sleep, Proceedings of the National Academy of Sciences 2008, nr 39,
s. 1516015165.
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wzgórzowa w NREM wi¹¿e siê z postêpuj¹c¹ dezaktywacj¹ uk³adu siatkowatego wstêpuj¹cego. Z kolei specyficzna dezaktywacja korowa w NREM mo¿e byæ
podstaw¹ charakterystycznych zeznañ osób wybudzanych w tej fazy snu w postaci dezorientacji, spl¹tania wiadomoci i perseweracji mylowych. Zmniejszona aktywnoæ podczas SWS kory oczodo³owo-czo³owej i przedniego zakrêtu obrêczy kory mo¿e wskazywaæ na deficyty regulacji emocji i zachowania (rys. 2)24.

Rys. 2. Schematyczny profil aktywacji i dezaktywacji mózgowia w fazie NREM w porównaniu do stanu
czuwania25. Bia³e ko³a z czarn¹ obwódk¹ oznaczaj¹ znacz¹cy statystycznie wzrost aktywnoci, czarne ko³a
 spadek aktywnoci. Z ramkach zaznaczono wybrane konsekwencje kognitywne.
Oznaczenia: C  mó¿d¿ek, S  kora skroniowa, V  asocjacyjna kora wzrokowa, B  most, H  hipokamp
i cia³o migda³owate, W  wzgórze, J  j¹dra podstawy,   ródmózgowie, O  kora oczodo³owo-czo³owa,
A  przedni zakrêt obrêczy kory, M  kora motoryczna, S  kora sensoryczna, P  obszary ciemieniowe. W szarych panelach przedstawiono wybrane interpretacje kognitywne poziomu aktywacji danej struktury mózgowia.

Przy wykorzystaniu innego markera aktywnoci neuronalnej (poziom utylizacji glukozy) okaza³o siê jednak, ¿e niektóre obszary podkorowe i korowe
w fazie NREM s¹ bardziej aktywne ni¿ w stanie czuwania. Regionalny wzrost
aktywnoci w NREM w stosunku do stanu czuwania zarejestrowano w asocjacyjnej korze wzrokowej (BA 19), w górnych obszarach prawej kory ciemienio24
25

P. Maquet, op. cit., s. 207231.
Opracowano na podstawie: A.R. Braun i in., op. cit., s. 11731197; P. Maquet,
op. cit., s. 207231; E.A. Nofzinger, D.J. Buysse, J.M. Miewald, C.C. Meltzer, J.C. Price,
R.C. Sembrat, H. Ombao, C.F. Reynolds, T.H. Monk, M. Hall, D.J. Kupfer, R.Y. Moore, Human Regional Cerebral Glucose Metabolism during Non-Rapid Eye Movement Sleep in Relation to Waking, Brain 2002, nr 5, s. 11051115.
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wej (BA 7) oraz bilateralnie w obszarach prawej pierwotnej kory motorycznej
i somatosensorycznej. Poza tym w wieczku mostowym, zwojach przodomózgowia, podwzgórzu, pr¹¿kowiu (obszary brzuszne), przednim zakrêcie obrêczy
kory, w ciele migda³owatym i formacji hipokampa (rys. 2). St¹d trudno jednoznacznie przypisaæ fazie NREM status okresu dezaktywacyjnego. Silna aktywnoæ
w okolicach hipokampa dopuszcza interpretacjê wystêpowania konsolidacji pamiêciowej podczas NREM26. Potwierdzenie aktywnoci ró¿nych struktur mózgowia
podczas NREM (SWS) dostarczy³y tak¿e badania z wykorzystaniem fMRI27.
W kontekcie charakterystyki umys³u w fazie NREM dane neuroobrazowania neguj¹ obraz takiego umys³u jako nieaktywnego systemu. Pomimo ro¿nych
procesów dezaktywacyjnych, wskazuj¹cych na deficyty kognitywne, faza NREM
snu oznacza tak¿e regionalne silne profile aktywacji, które uczestnicz¹ w konstrukcji doznañ onirycznych i prawdopodobnie przyczyniaj¹ siê do konsolidacji
pamiêciowej (rys. 2  panele).

6. Faza REM
Wiêkszoæ wzglêdnie nieaktywnych obszarów mózgowia w NREM jest aktywna w fazie REM28. W zestawieniu z faz¹ NREM fazê REM charakteryzuje
wiêkszy metabolizm energii mózgowej, równy b¹d nawet wiêkszy w stosunku
do stanu czuwania na jawie29. Rysunek 3 przedstawia schemat aktywnoci mózgowia w fazie REM.
Podczas REM znacznie wzrasta przep³yw krwi mózgowej (rCBF) i metabolizm glukozowy w nakrywce mostu, j¹drach wzgórza, w obszarach limbicznych
i paralimbicznych (obejmuj¹cych zespó³ j¹der cia³a migda³owatego, zespó³
hipokampa i przedni zakrêt kory), dalej  w tylnych rejonach obszarów skroniowo-potylicznych, w korze motorycznej oraz w podkorowych obszarach motorycznych. Najmniej aktywne w REM s¹ rejony kory przedczo³owej grzbietowo-bocznej i kory ciemieniowej, rejony tylnego zakrêtu kory i przedklinka30.
W przypadku ludzi g³ówn¹ charakterystyk¹ REM jest aktywacja limbicznoparalimbiczna oraz wzglêdna dezaktywacja rejonów asocjacyjnej kory czo³owej
i kory ciemieniowej (rys. 3)31. Wzglêdnoæ takiej dezaktywacji objawia siê m.in.
tym, ¿e w REM zanotowano jednoczesn¹ aktywacjê prawego dolnego p³ata cie26
27
28

E.A. Nofzinger i in., op. cit., s. 11051115.
T.T. Dang-Vu i in., op. cit., s. 1516015165.
A.R. Braun i in., op. cit., s. 11731197; P. Maquet i in., op. cit., s. 28072812; P. Maquet, op. cit., s. 207231.
29 J.A. Hobson, E. Pace-Schott, R. Stickgold, op. cit., s. 793842.
30 S. Schwartz, P. Maquet, op. cit., s. 2330.
31 Ibidem.
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mieniowego (w tym BA 40). Przypuszcza siê, ¿e obszary te uczestnicz¹ w konstrukcji wyobra¿eñ przestrzennych32 .

Rys. 3. Schematyczny profil aktywacji i dezaktywacji mózgowia w fazie REM33. Bia³e ko³a z czarn¹ obwódk¹ oznaczaj¹ siln¹ aktywacjê w REM, a czarne ko³a  dezaktywacjê (poziomy aktywacji i dezaktywacji
s¹ statystycznie istotne).
Oznaczenia: H  hipokamp, J  podstawa przodomózgowia, A  przedni zakrêt obrêczy kory, P  obszary
ciemieniowe, C  przyrodkowa kora czo³owa, F  kora przedczo³owa, M  kora motoryczna, S  struktury
skroniowe brzuszne, O  kora potyliczna asocjacyjna, W  wzgórze, TP  nakrywka mostu. W szarych panelach przedstawiono wybrane interpretacje kognitywne poziomu aktywacji danej struktury mózgowia.

Jednoczesna aktywnoæ limbiczno-paralimbiczna i wzglêdna nieaktywnoæ
obszarów grzbietowych kory przedczo³owej nasuwaj¹ mo¿liwe interpretacje kognitywne (rys. 3). Obszary limbiczno-paralimbiczne wi¹¿¹ siê z generowaniem
emocji, natomiast kora przedczo³owa uczestniczy w procesach samowiadomoci, w procesach wykonawczych (np. celowe mylenie, planowanie dzia³ania)
oraz w procesach pamiêciowych (pamiêæ epizodyczna). Dodatkowe za³o¿enie
32 P. Maquet, J.-M. Péters, J. Aerts, G. Delfiore, C. Degueldre, A. Luxen, G. Franck,
Functional Neuroanatomy of Human Rapid-Eye-Movement Sleep and Dreaming, Nature
1996, nr 6596, s. 163166.
33 Opracowano na podstawie: S. Schwartz, P. Maquet, op. cit., s. 2330; T.T. Dang-Vu,
M. Desseilles, G. Albouy, A. Darsaud, S. Gais, G. Rauchs, M. Schabus, V. Sterpenich,
G. Vandewalle, S. Schwartz, P. Maquet, Dreaming: A Neuroimaging View, Schweizer Archiv
für Neurologie und Psychiatrie 2005, nr 8, s. 415425. Metaanaliza badañ PET: P. Maquet,
P. Ruby, A. Maudoux, G. Albouy, V. Sterpenich, T. Dang-Vu, M. Desseilles, M. Boly, F. Perrin,
P. Peigneux, S. Laureys, Human Cognition during REM Sleep and the Activity Profile within
Frontal and Parietal Cortices: A Reappraisal of Functional Neuroimaging Data, Progress in
Brain Research 2005, nr 150, s. 219227; Y. Nir, G. Tononi, Dreaming and the Brain: From
Phenomenology to Neurophysiology, Trends in Cognitive Sciences 2010, nr 2, s. 88100.
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w tej strategii badawczej to uznanie, ¿e aktywnoæ danego obszaru jest zbie¿na
z wystêpowaniem okrelonych danych psychicznych, a brak aktywnoci modyfikuje w kierunku zerowym takie dane. Wobec tego w fazie REM powinny
wyst¹piæ na poziomie mentalnym deficyty samowiadomoci, procesów wykonawczych i pamiêci epizodycznej przy jednoczesnej nadprodukcji stanów emocjonalnych. Raporty z marzeñ sennych ludzi wybudzanych w skanerze PET podczas fazy REM potwierdzaj¹ powy¿sze przypuszczenia34 .
Podobnie doniesienia o doznawanych treciach wizualnych podczas REM mo¿na zestawiæ z aktywnoci¹ obszarów potyliczno-skroniowych w tej fazie. Tak¿e
jednoczesne wystêpowanie w marzeniach sennych perspektywy pierwszoosobowej
(podmiot rejestruje sceny i dzia³a z w³asnej perspektywy) oraz trzecioosobowej
(podmiot jako obserwator mo¿e dostrzec siebie w akcji onirycznej) odnosi siê do
dezaktywacji dolnych obszarów ciemieniowych, które w stanie czuwania stanowi¹
element wiêkszego uk³adu neuronalnego, zaanga¿owanego m.in. w ró¿nicowanie
perspektyw osobowych35 . W ten sposób profil aktywnoci mózgowia podczas
REM jest spójny z niektórymi cechami przypominanych treci onirycznych.
Dodatkowo, profil aktywacji w REM pozwala domniemywaæ o bardziej dynamicznych funkcjach mózgu i umys³u w tej fazie, zwi¹zanych z przetwarzaniem
danych ze stanu czuwania36. Aktywnoæ przyrodkowych obszarów skroniowych (hipokamp, cia³o migda³owate) i obszarów motorycznych (dok³adniej: aktywnoæ w obszarach kory przedruchowej) mo¿e wskazywaæ na zaanga¿owanie
fazy REM w konsolidacji informacji pamiêciowych nabytych w stanie czuwania.
Przyk³adowo, obszary przedruchowe w fazie REM s¹ bardziej aktywne u osób, które przed snem trenowa³y wykonywanie prostych zadañ motorycznych w porównaniu do osób bez treningu37. W ten sposób obszary przedruchowe mog¹ uczestniczyæ
w nabywaniu przez umys³ REM coraz bardziej efektywnej kompetencji podczas
wykonywania zadañ motorycznych. Podobnie aktywnoæ cia³a migda³owatego
oraz struktur skroniowo-potylicznych pozwala s¹dziæ, ¿e w fazie REM nastêpuje
selektywne przetwarzanie ladów pamiêciowych o charakterze emocjonalnym38 .
W konsekwencji REM mo¿na okreliæ jako stan aktywnoci mózgowej
z wy³¹czonymi systemami wykonawczymi (z uwagi na dezaktywacjê obszarów
czo³owych), uczestnicz¹cymi w najbardziej zaawansowanej analizie i integracji
informacji neuronalnej lub jako fazê snu aktywuj¹c¹ silne emocje przy jedno34 J.A. Hobson, Dreaming as Delirium, A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge
1999; T.T. Dang-Vu i in., op. cit., s. 415425.
35 P. Maquet i in., op. cit., 219227.
36 T.T. Dang-Vu i in., op. cit., s. 415425.
37 P. Maquet, S. Laureys, P. Peigneux, S. Fuchs, C. Petiau, C. Phillips, J. Aerts, G. Delfiore, C. Degueldre, T. Meulemans, A. Luxen, G. Franck, M. Van Der Linden, C. Smith,
A. Cleeremans, Experience-Dependent Changes in Cerebral Activation during Human REM
Sleep, Nature Neuroscience 2000, nr 8, s. 831836.
38 T.T. Dang-Vu i in., op. cit., s. 415425.
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czesnych deficytach poznawczych. Dodatkowo, faza REM snu mo¿e usprawniaæ
procesy uczenia siê informacji o charakterze proceduralnym i emocjonalnym.

7. Faza wybudzania siê
Specyfik¹ stanów wybudzania jest dysocjacja pomiêdzy szybkim procesem
w³¹czenia wiadomoci eksternalnej i opónionym procesem aktywnej czujnoci. Najprociej mówi¹c, osoba wybudzona ze snu reaguje na bodce zewnêtrzne, ale jednoczenie jest w stanie przejciowej inercji sennej. Potoczne obserwacje pozwalaj¹ dostrzec, ¿e taka osoba nie jest w pe³ni obudzona. Bardziej
precyzyjna charakterystyka inercji sennej to zmniejszona efektywnoæ wykonywania zadañ motorycznych i poznawczych, zmniejszona czujnoæ i podatnoæ na
zak³ócenia w wykonywania zadañ poznawczych39 .
Okazuje siê, ¿e wspomniana dysocjacja pomiêdzy wiadomoci¹ eksternaln¹ oraz stanem czujnoci podczas wybudzania siê posiada interesuj¹c¹ podstawê w profilu aktywacji mózgowia (rys. 4).

Rys. 4. Schematyczny profil aktywacji mózgowia w fazie wybudzania40. Bia³e ko³a z czarn¹ obwódk¹ oznaczaj¹ struktury zaktywowane do piêciu minut od momentu obudzenia siê. Szare ko³a z czarn¹ obwódk¹ oznaczaj¹ struktury aktywne z opónieniem do 20 minut.
Oznaczenia: B  pieñ mózgu, J  j¹dra podstawy, W  wzgórze, A  przedni zakrêt obrêczy kory, F  wieczko czo³owe, S  struktury skroniowe, O  kora oczodo³owo-czo³owa, G  kora grzbietowo-boczna. W szarych panelach
przedstawiono interpretacje kognitywne wynikaj¹ce z typu aktywacji struktur mózgowia podczas wybudzania ze snu.
39

P. Tassi, A. Muzet, Sleep Inertia, Sleep Medicine Reviews 2000, nr 4, s. 34153.
Opracowano na podstawie: T.J. Balkin, A.R. Braun, N.J. Wesensten, K. Jeffries,
M. Varga, P. Baldwin, G. Belenky, P. Herscovitch, The Process of Awakening: A PET Study of
Regional Brain Activity Patterns Mediating the Re-establishment of Alertness and Consciousness, Brain 2002, nr 10, s. 23082319.
40
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Wybudzanie osób badanych z fazy NREM2 wykaza³o przede wszystkim globalny wzrost przep³ywu krwi mózgowej. W ci¹gu 5 minut po wybudzeniu zanotowano gwa³towny wzrost poziomu rCBF w takich obszarach jak pieñ mózgu,
wzgórze i j¹dra podstawy oraz w niektórych przednich obszarach (wieczko czo³owe, przedni zakrêt obrêczy). Prawdopodobnie jest to marker neuronalny wiadomoci postwybudzeniowej i zdolnoci do szybkiego reagowania na bodce
zewnêtrzne tu¿ po wybudzeniu. W ci¹gu nastêpnych 15 minut zanotowano opóniony wzrost rCBF w przednich obszarach kory, m.in. obszary kory orbitalnej,
grzbietowo-bocznej, wieczka czo³owego oraz w okolicach skroniowych (zakrêt
skroniowy rodkowy, górna bruzda skroniowa)41. Obszary te uczestnicz¹ m.in.
w realizacji aktywnej czujnoci w stanie czuwania, zdolnoci monitorowania
zachowañ i zaawansowanej kategoryzacji percepcyjnej.
W badaniu zespo³u Balkina najbardziej widoczn¹ zmian¹ w okresie postwybudzeniowym by³a opóniona reaktywacja asocjacyjnych obszarów kory przedczo³owej. Jest to prawdopodobnie podstawa stanu zmniejszonej czujnoci i inercji sennej w tym czasie.

8. Typy umys³u podczas snu i wartoæ
danych neuroobrazowych
Przedstawione i dyskutowane dane maj¹ interesuj¹ce konsekwencje dla opisu aktywnoci umys³owej podczas snu. Przede wszystkim mo¿emy wyró¿niæ
przynajmniej cztery specyficzne typy umys³u w stanie snu: umys³ zasypiaj¹cy,
umys³ NREM, umys³ REM i umys³ budz¹cy siê (rys. 5). Jak ka¿da typologia,
tak i ta nie wyklucza typów mieszanych i nie zmierza do uwzglêdnienia wszystkich mo¿liwoci. Prawdopodobnie restrykcyjne rozró¿nianie wspomnianych typów umys³u mija siê z faktyczn¹ natur¹ aktywnoci poznawczej podczas snu
 dynamiczn¹ i wielopoziomow¹. Nie zmienia to faktu, ¿e dziêki typologii (rys.
5) zyskujemy bardziej uporz¹dkowany profil umys³u onirycznego, który mo¿e
byæ uzupe³niany w kolejnych ods³onach danych empirycznych, zarówno neurobiologicznych, jak i poznawczych (np. umys³ NREM i REM przechodzi
stopniow¹ metamorfozê w miarê up³ywu godzin snu  od bardziej zró¿nicowanego do praktycznie zbli¿onego obrazu w zakresie czêstoci myli i halucynacji42).

41
42

Ibidem, s. 23082319.
Por. przypis 6.
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Rys. 5. Typy umys³u w stanie snu

Zgodnie z analizowanym materia³em w poprzednich punktach, ka¿dy z wyró¿nionych typów umys³u w stanie snu posiada w³asn¹ specyfikê neurobiologiczn¹ (w odniesieniu do zmiennych neuroobrazowania) i kognitywn¹. W sensie
kognitywnym poszczególne typy aktywnoci umys³owej podczas snu mo¿na
scharakteryzowaæ pokrótce nastêpuj¹co:
(1) umys³ zasypiaj¹cy  umys³ dysocjacyjny pomiêdzy hiperaktywnoci¹ wizualn¹ oraz deficytami wiadomoci, organizacji przestrzennej, programowania motorycznego, zachowañ ukierunkowanych celowo (st¹d niekontrolowane, fragmentaryczne, statyczne i zmienne sceny wizualne lub krócej: omamy
hypnagogiczne);
(2) umys³ NREM  umys³ z wieloma deficytami kognitywnymi (m.in. deficyty wiadomoci) oraz z jednoczesn¹ zdolnoci¹ konstrukcji doznañ onirycznych i konsolidacji pamiêciowej;
(3) umys³ REM  umys³ z wadliwymi systemami wykonawczymi, hiperstanami emocjonalnymi i deficytami samowiadomoci i pamiêci, ale zdolny wyprodukowaæ z³o¿one sceny wizualne oraz narracjê; umys³ REM realizuje
procesy uczenia siê procedur oraz informacji o charakterze emocjonalnym;
(4) umys³ wybudzaj¹cy siê  umys³ o podwójnym profilu reaktywacji w kierunku stanu czuwania: (1) najpierw reaktywacja wiadomoci eksternalnej
z mo¿liwymi doznaniami hipnopompicznymi, (2) potem opóniona reaktywacja aktywnej czujnoci, monitorowania zachowañ i zdolnoci kategoryzacji.
Dane neurobrazowe oraz zaprezentowane typy umys³u podczas snu potwierdzaj¹ specyfikê takiego umys³u w porównaniu do umys³u w stanie czuwania (dotyczy to populacji bez obci¹¿enia neurologicznego i neuropsychologicznego).
Inaczej mówi¹c, umys³ podczas snu nie jest identyczny z umys³em czuwaj¹cym
w zakresie zmiennych kognitywnych (np. pamiêæ, uwaga, samowiadomoæ).
Ró¿nice te siêgaj¹ znacznie g³êbiej. Uwa¿am, ¿e na tym poziomie analiz ujawniaj¹ siê trzy poziomy: (a) poziom deficytu, (b) poziom kognitywnych funkcji
utajonych oraz (c) poziom organizacji wiadomych doznañ sennych.
Poziom (a) narzuca siê bezporednio przy zestawieniu profili dezaktywacji
mózgowia podczas snu z ujawnianymi w zeznaniach postwybudzeniowych spe-
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cyficznymi treciami onirycznymi. Umys³ w stanie snu przypomina raczej umys³
realizowany przez uszkodzony mózg w warunkach czuwania. Przeniesienie wyró¿nionych deficytów kognitywnych w ramy kompetencji umys³u czuwaj¹cego
spowodowa³oby natychmiastowy efekt w postaci braku efektywnego funkcjonowania wobec wyzwañ dnia codziennego.
Stwierdzenie deficytów kognitywnych podczas snu nie prowadzi do konstatacji, ¿e globalnie pojêty umys³ podczas snu jest stanem ogólnego zaburzenia
poznawczego. W tym kontekcie analizowane wy¿ej dane, wiadcz¹ce o silnych
lokalnych procesach aktywacyjnych, sugeruj¹, ¿e podczas snu zachodzi realizacja funkcji utajonych (poziom b), które nie wymagaj¹ wiadomych doznañ  np.
konsolidacja pamiêciowa (automatyzacja czynnoci nabywanych w stanie czuwania, wzmacnianie istotnych adaptacyjnie informacji osobnicznych). Dodatkowo, poziom odwracalnego deficytu (po nie mo¿emy siê wybudziæ) umo¿liwia
wyst¹pienie procesów regeneracyjnych. Dotyczy to zw³aszcza struktur czo³owych mózgu, uczestnicz¹cych w najbardziej zaawansowanej kontroli zachowania w rodowisku zewnêtrznym.
Dodatkowo, specyficzna aktywnoæ neuronalna podczas snu umo¿liwia
wyprodukowanie nierzadko z³o¿onych doznañ sennych (poziom c). Jest to prawdopodobnie cena utrzymywania mózgowia w stanie wzglêdnej i zmiennej aktywnoci oraz realizacji adaptacyjnych programów konsolidacyjnych czy monitoruj¹cych otoczenie zewnêtrzne w zakresie intensywnych lub wa¿nych bodców.
W efekcie uzyskujemy funkcjonalny obraz aktywnoci poznawczej podczas
snu, gdzie stany deficytowe i stany wzmo¿onej aktywacji usprawniaj¹ kompetencje umys³u w stanie czuwania. W tym kontekcie wiadome doznania senne
s¹ raczej przypadkowym efektem wspó³wystêpuj¹cych komponentów dezaktywacyjnych (deficyty) i aktywacyjnych (programy usprawniaj¹ce, np. konsolidacja pamiêciowa). St¹d te¿ osobliwa natura doznañ sennych  z jednej strony chaotyczna i nisko informatywna, a z drugiej uporz¹dkowana i zawieraj¹ca z³o¿one
narracje.
Na zakoñczenie warto przyjrzeæ siê jeszcze ograniczeniom metod neuroobrazowych w opisie (wyjanieniu) zjawisk mentalnych, w tym wypadku wystêpuj¹cych w czasie snu. Podstawowy problem dotyczy trafnoci takich metod
w opisie umys³u onirycznego. W skrajnej opinii aplikacja danych neurofizjologicznych dostêpnych przy monitorowaniu snu w eksplikacji aktywnoci poznawczej podczas snu jest czysto spekulatywna. Powodem tego jest brak wspólnej
perspektywy metodologicznej opisu umys³owych i neurofizjologicznych fenomenów snu43. Zgodnie z tym stanowiskiem, metody neurobiologiczne dostarczaj¹
tylko porednich informacji w analizie zjawisk poznawczych podczas snu.
43 M. Mancia, One Possible Function of Sleep: To Produce Dreams, Behavioural Brain
Research 1995, nr 12, s. 203206.
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W efekcie nawet jeli takie zjawiska zale¿¹ od procesów neurobiologicznych
snu, to i tak wyjanienia poznawcze z pozycji neuronauk maj¹ status w¹tpliwych
metafor odniesionych do mózgowej czasoprzestrzeni44.
Fiñski filozof i kognitywista Antti Revonsuo sugeruje, ¿e wspó³czesne metody neurobiologiczne, w tym neuroobrazowe, niekoniecznie potwierdzaj¹ podstawowe za³o¿enie w neuronaukach o istnieniu autonomicznie funkcjonalnych
czêci sytemu nerwowego45. G³ówny problem polega na wyselekcjonowaniu
rzeczywistych przyczyn organizacji uk³adu nerwowego wród znacznej liczby
obserwowalnych zjawisk elektrofizjologicznych, hemodynamicznych czy magnetycznych. W efekcie profile aktywacyjne mózgowia nie musz¹ dowodziæ istnienia zak³adanych w neuronauce wyspecjalizowanych funkcjonalnie modu³ów.
Skoro tak, to próby czynione przez neurokognitywistów, polegaj¹ce na wyjanianiu zjawisk kognitywnych (np. przetwarzania informacji, reprezentacji i komputacji) przez odwo³anie siê do konstytuuj¹cych je mechanizmów z ni¿szego poziomu organizacji, nale¿y traktowaæ bardzo podejrzliwie. Z tej perspektywy
tradycyjne podejcie kognitywistyczne, uznaj¹ce autonomiê poziomu psychologicznego i nie okrelaj¹ce zale¿noci z poziomem neurobiologicznym, mo¿e
wydawaæ siê bardziej uzasadnione.
Przedstawiona lista zarzutów metodologicznych wobec strategii badawczych
umys³u podczas snu nie powinna jednak przes³aniaæ nadrzêdnego celu, jakim jest
postêp naukowy w zg³êbianiu zagadek umys³u podczas snu. Zarzuty pod adresem metod neuroobrazowych s³abn¹ w perspektywie coraz liczniejszych i bardziej detalicznych badañ ods³aniaj¹cych prawid³owoci pomiêdzy stanem neurobiologii snu a stanem umys³u podczas snu. Jest to zreszt¹ sta³a tendencja
w badaniach ³¹cz¹cych dane neurobiologiczne i psychologiczne. Poza tym, ograniczaj¹c umys³ w stanie snu wy³¹cznie do zjawisk mentalnych, trudno by³oby
wyjaniæ osobliwoci doznañ sennych, np. zapominanie snów czy brak samowiadomoci46. Nie przeceniaj¹c roli danych neuroobrazowych i znaj¹c ograniczenia w próbach wyjanieñ kauzalnych z takich danych na poziom kognitywny, mo¿na mia³o stwierdziæ, ¿e strategia niedoceniania ma niski walor naukowy
i doæ szybko ujawnia powa¿ne trudnoci eksplanacyjne.

44 J.S. Antrobus, How does the Dreaming Brain Explain the Dreaming Mind?, Behavioral and Brain Sciences 2000, nr 6, s. 904907.
45 A. Revonsuo, On the Nature of Explanation in the Neurosciences, (w:) P.K. Machamer, R. Grush, P. McLaughlin (red.), Theory and Method in the Neurosciences, University of
Pittsburg Press, Pittsburg 2001, s. 4569.
46 J.A. Hobson, E. Pace-Schott, R. Stickgold, op. cit., s. 79384
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Streszczenie

Abstract

Dzisiejsza rzeczywistoæ spo³eczna dostarcza nam wiêcej powodów do zadziwienia i refleksji ni¿ kiedykolwiek wczeniej. W zasadniczej mierze spowodowane jest to niespotykan¹
dot¹d dynamik¹ przemian spo³ecznych z jej
globalnymi ekonomicznymi, politycznymi
i ekologicznymi konsekwencjami. Kluczowe
pytania wymuszane przez dynamikê spo³ecznej
transformacji dotycz¹ globalizacji, a w jej kontekcie to¿samoci narodowej, demokracji,
wolnoci, rodowiskowych i politycznych zagro¿eñ globalnych, kultury, wartoci, czyli
kwestii, które bêd¹ wytyczaæ obszar najistotniejszych problemów filozoficznych w nadchodz¹cym czasie. Najistotniejszych, albowiem
wszystkich nas wprost dotykaj¹cych, najbardziej odczuwalnych, najwa¿niejszych dla
spójnego poczucia bycia w wiecie. Celem
artyku³u jest zwrócenie uwagi na wzrastaj¹c¹
rangê zagadnieñ spo³ecznych, a co za tym idzie
 wskazanie na kwestie filozoficzne, które pojawiaj¹ siê w ich kontekcie. Wydaje siê, ¿e
zmiany spo³eczne wymuszaj¹ refleksjê nie tylko nad tym, co stricte spo³eczne, ale równie¿
nad tym, co bardziej ogólne. Wraz ze wzrastaj¹c¹ rang¹ zagadnieñ spo³ecznych ronie znaczenie pytañ podstawowych.

Todays social reality offers more reasons
for astonishment and reflection than ever before. This is mainly due to a never previously
observed rate of social change along with various economic, political and ecological consequences. Key questions stemming from the
dynamics of social transformation pertain to
globalization, and  in its context  national
identity, democracy, freedom, environmental
and political global threats, culture, values
 issues, which de facto demarcate the sphere
of the most significant philosophical problems
in upcoming times. These problems are most
significant as they affect us all directly, are
most perceptible and most important for the
coherent perception of being a part of the
world. The articles objective is to draw attention to the increasing significance of social
issues and to indicate philosophical matters
which appear within their context. It seems
that social change inspires reflection pertaining
not only to strictly social issues, but also to
general issues. As the significance of social
issues increases, so does the rank of underlying matters.
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Filozofia spo³eczna towarzyszy nam od momentu pojawienia siê pierwszych
pytañ filozoficznych b¹d w postaci bezporednich tez, b¹d porednio  jako
rezultat dedukcyjnie formu³owanych wniosków z podstawowych dziedzin filozoficznych. Tak te¿ ju¿ najstarsze rozwa¿ania natury zarówno ontologicznej, jaki
i gnoseologicznej implikowa³y konkretne tezy o charakterze spo³eczno-politycznym. Czy to monizm ontologiczny, nios¹c ze sob¹ przekonanie o bytowej to¿samoci wiata, obligowa³ cz³owieka do ¿ycia zgodnego z natur¹, czy determinizm filozoficzny warunkowa³ znaczenie chocia¿by takiego pojêcia jak
wolnoæ, czy w koñcu sceptycyzm sk³ania³ do uznania, ¿e skoro prawda jest
wzglêdna, równie¿ wszelkie rozwi¹zania spo³eczne przyjmuj¹ taki charakter.
Od tamtych czasów refleksja nad bardzo szeroko pojêtymi aspektami ¿ycia
spo³ecznego wzbogaci³a siê niebywale. Z pewnoci¹ te¿ samo pojmowanie filozofii spo³ecznej zmieni³o siê w tym sensie, ¿e niegdy  jak wskazywa³ Marek
Siemek  gotowe odpowiedzi na [...] najogólniejsze i »najbardziej filozoficzne« pytania trzeba by³o ju¿ mieæ, zanim postanowi³o siê z tych wy¿yn filozoficznoci »czystej« zejæ w dó³, a¿eby tym z góry przeniesionym wiat³em filozoficznej m¹droci przynajmniej choæ trochê rozjaniæ równie¿ inne, w sobie
samych niezbyt znacz¹ce, gdy¿ zasadniczo pozafilozoficzne zjawiska i fakty
ludzkiego ¿ycia, jak np. [...] zjawisko spo³ecznego wspó³¿ycia ludzi1.
Jednak rzecz nie tylko w tym, na co zwraca uwagê Siemek w artykule Filozofia i spo³eczeñstwo u koñca XX wieku, a mianowicie w znaczeniu nowo odkrytych i nowo odczytanych klasycznych w¹tków filozofii spo³ecznej. Przede
wszystkim okazuje siê, ¿e dzisiejsza rzeczywistoæ spo³eczna dostarcza nam wiêcej powodów do zadziwienia i refleksji ni¿ kiedykolwiek wczeniej. Idzie o to,
¿e po epoce niezachwianej wiary w jednokierunkowoæ zachodz¹cych przemian
i w racjonalne ich rozpoznanie od d³u¿szego czasu nastêpuje brutalna rewizja
tego przewiadczenia. A zatem renesans filozofii spo³ecznej wi¹¿e siê z negatywnymi skutkami rozwoju cywilizacji zachodniej. W g³ównej mierze jednak
rosn¹ca dynamika przemian spo³ecznych z jej globalnymi ekonomicznymi, politycznymi i ekologicznymi konsekwencjami powoduje powstawanie coraz to
nowych pytañ domagaj¹cych siê natychmiastowych odpowiedzi. Co wiêcej, odbywa siê to w atmosferze powszechnego dystansu wobec narzucania w³asnych
wizji rzeczywistoci, rodz¹c poczucie ulotnoci wszelkich rozwi¹zañ i interpretacji.
Truizmem jest ju¿ konstatacja dotycz¹ca wejcia cywilizacji zachodniej
w nowy etap rozwoju b¹d  jeli kto woli  przemian czêsto okrelanych mianem upadku lub kryzysu, jakim jest wiek informacji, nazywany równie¿ epo1 M. Siemek, Filozofia i spo³eczeñstwo u koñca XX wieku, (w:) Filozofia europejska
w XX wieku: tradycje i ich spo³eczne znaczenie, pod red. A. Przy³êbskiego, Poznañ 1999,
s. 50.
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k¹ postindustrialn¹, a nawet postintelektualn¹2. Wielce dyskusyjna wydaje siê
kwestia, czy mamy do czynienia z powolnym za³amywaniem siê cywilizacji zachodniej w ogóle, czy jedynie z przejciem do kolejnej fazy jej rozwoju. Nie to
jednak bêdzie przedmiotem naszej refleksji. W kontekcie niniejszych rozwa¿añ
istotny jest sam fakt zmiany i to, co ona ze sob¹ niesie. Ka¿de ze stadiów rozwoju cywilizacji powoduje zasadnicze przeobra¿enia we wszystkich sferach
ludzkiego ¿ycia. Ka¿dy prze³om poci¹ga za sob¹ ca³kowit¹ przemianê wiêkszoci jego komponentów. wiat, który wy³ania siê na skutek zderzenia nowych
wartoci ze starym, utrwalonym porz¹dkiem rzeczy, domaga siê nowych idei,
koncepcji, instytucji, uzasadnieñ.
Jakiego rodzaju pytania wymusza zatem dynamika spo³ecznej transformacji?
Przede wszystkim pytanie o globalizacjê, a w jej kontekcie o to¿samoæ narodow¹, demokracjê, wolnoæ, rodowiskowe i polityczne zagro¿enia globalne,
kulturê, wartoci  czyli kwestie, które de facto dotycz¹ losów zbiorowoci,
wytyczaæ bêd¹ obszar najistotniejszych problemów filozoficznych w nadchodz¹cym czasie. Najistotniejszych, albowiem wszystkich nas wprost dotykaj¹cych,
najbardziej odczuwalnych, najwa¿niejszych dla spójnego poczucia bycia
w wiecie; konstytutywnych dla tego, co Anthony Giddens okrela mianem
bezpieczeñstwa ontologicznego3, które w perspektywie fundamentalnych przemian zostaje powa¿nie naruszone. Zw³aszcza gdy namys³ nad wspó³czesnym
wiatem spo³ecznym wype³nia znaczna doza niepokoju o jego przysz³oæ, o to, by
to, co kiedy by³o dla niego wartoci¹, nie przekszta³ci³o siê w miecz obosieczny.
Ironia losu czy naturalna kolej rzeczy sprawia, ¿e to, o co niegdy ¿arliwie walczono i w wartoæ czego wierzono, w pewnym momencie zaczyna ci¹¿yæ...
Kwestia globalizacji wydaje siê podstawowa, gdy¿ towarzyszy pozosta³ym
wy¿ej wymienionym zagadnieniom, które analizowane s¹ w jej wietle i w powi¹zaniu z ni¹. Celem niniejszego artyku³u nie jest jednak g³os w debacie zwi¹zanej z szeroko pojêtym globalizmem. Intencj¹ moj¹ jest jedynie zwrócenie uwagi na wzrastaj¹c¹ rangê zagadnieñ spo³ecznych. Bêdê raczej wskazywaæ na
kwestie filozoficzne, które pojawiaj¹ siê w kontekcie wymienionych zjawisk,
2 Pojêcia tego u¿ywa m.in. Donald N. Wood, okrelaj¹c wspó³czesn¹ epokê mianem
postintelektualnych umys³ów; umys³ów tych, którzy  jak pisa³  wyrzekli siê intelektualnej odpowiedzialnoci wzglêdem zbiorowego bezpieczeñstwa, tych, którzy ignoruj¹ d³ugoterminowe potrzeby spo³ecznoci kosztem natychmiastowych korzyci [...], tych, którzy wierz¹
w technologiê, ale trac¹ osobist¹ perspektywê analityczn¹. D.N. Wood, Post-Intellectualism
and the Decline of Democracy. The Failure of Reason and Responsibility in the Twentieth
Century, London 1996, s. 14.
3 Pojêcie bezpieczeñstwa ontologicznego Giddens cile wi¹¿e ze wiadomoci¹ praktyczn¹ wyra¿aj¹c¹ siê w poczuciu trwa³oci i porz¹dku zdarzeñ, a jego alternatywê stanowi
chaos  w sensie psychicznym rozumiany jako trwoga, lêk siêgaj¹cy korzeni naszego spójnego
poczucia bycia w wiecie. Szerzej zob.: A. Giddens, Nowoczesnoæ i to¿samoæ. Ja i spo³eczeñstwo w epoce pónej nowoczesnoci, prze³. A. Szul¿ycka, Warszawa 2002, s. 5078.
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ni¿ poszukiwaæ konkretnych rozwi¹zañ. Poniewa¿ niemo¿liwe jest, by ich wykaz by³ wyczerpuj¹cy, ograniczê siê tylko do kilku, jak s¹dzê, najczêciej wskazywanych przyk³adów.
Globalizacja stanowi fenomen naszych czasów, jest zjawiskiem totalnym.
Zasadnicz¹ tego przyczynê stanowi fakt, ¿e jej wymiary wzajemnie siê przenikaj¹ i czêciowo implikuj¹. Tote¿ bezcelowe wydaje siê rozpatrywanie jej konkretnych aspektów w oderwaniu od siebie. Tak jak skutki globalizacji nawzajem
siê warunkuj¹, tak te¿ szczegó³owe pytania ich dotycz¹ce mo¿na sprowadziæ do
kilku ogólnej natury. Mo¿emy zatem pytaæ  a wrêcz powinnimy  ale przewidzieæ wszystkich konsekwencji globalnej transformacji nie sposób.
Ka¿dy z wymiarów przemian globalizacyjnych niesie ze sob¹ wiele zagadnieñ natury filozoficzno-spo³ecznej. Kwestiê fundamentaln¹ stanowi tu pytanie
o mo¿liwoæ zaistnienia jednego spo³eczeñstwa w skali wiatowej, o perspektywê jednoci rodzaju ludzkiego. Odpowied na nie nie jest jednoznaczna. W wymiarze kulturowym, jak równie¿ ekonomicznym i politycznym, mimo silnych
tendencji unifikacyjnych, nadal trudno mówiæ o globalnoci rodzaju ludzkiego,
co wiêcej wedle niektórych mylicieli, np. Samuela P. Huntingtona4, przeciwnie
 globalizacja potêguje tendencje separatystyczne. Natomiast w perspektywie zagro¿eñ ekologicznych pojêcie globalnoci wydaje siê w pe³ni uzasadnione5.
W znacznej mierze globalne zagro¿enia ekologiczne stanowi¹ echo globalizacji ekonomicznej. Niezale¿nie od stopnia uzasadnienia negatywnego wp³ywu
naszej aktywnoci na rodowisko naturalne, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e nurtuj¹
i niepokoj¹ one ludzkoæ nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Z pewnoci¹ nie jest to niewa¿ki problem, skoro jego rozwi¹zanie mo¿e przes¹dzaæ o mo¿liwoci przetrwania ludzkoci w ogóle. rodowisko sta³o siê globalne w takim stopniu, jak nigdy wczeniej, w tym sensie, ¿e
skutki ludzkiej ingerencji dotykaj¹ wszystkich  obecnie mo¿e w ró¿nym zakre4 Szerzej zob.: S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kszta³t ³adu wiatowego,
prze³. H. Jankowska, Warszawa 1998.
5 W tym kontekcie Manuel Castells wysuwa tezê o mo¿liwoci wypracowania nowej
ekologicznej kultury, któr¹ okrela mianem zielonej kultury (green culture). Jego zdaniem,
mo¿e ona przyczyniæ siê do pojawienia siê nowej to¿samoci, ujmuj¹cej kulturê rodzaju ludzkiego jako komponent natury. Podobnie jak P. Kelly, opiera mo¿liwoæ jej zaistnienia na koniecznoci wypracowania umiejêtnoci takiego mylenia i dzia³ania, które wyp³ywa³yby
z uznania wzajemnej zale¿noci pomiêdzy wszystkimi ¿yj¹cymi istotami i poszanowania znaczenia innych ogniw w rozleg³ej sieci ¿ycia. Nowa kultura mo¿e powstaæ tylko w takim duchowym kontekcie. M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, t. II:
The Power of Identity, Oxford 1998, s. 127. Zielona kultura stanowi potencjalne ogniwo ³¹cz¹ce ludzkoæ w wymiarze globalnym. O ile zaistnieje powszechnie, bêdzie dowodem na
prawdziwie globalny wymiar wspó³czesnej cywilizacji, której niezale¿nie od wszelkich ró¿nic
pomiêdzy tworz¹cymi j¹ kulturami, przywiecaæ bêdzie jeden wspólny cel  utrzymanie ¿ycia
na Ziemi.

Czy renesans filozofii spo³ecznej?

111

sie, ale w przysz³oci, o ile spe³ni¹ siê najczarniejsze scenariusze, odczujemy je
wszyscy w stopniu jednakowym. Globalne zagro¿enia ekologiczne (wród nich
za g³ówne uznawane s¹: zniszczenie warstwy ozonowej, zmniejszaj¹ce siê w³aciwoci utleniaj¹ce atmosfery oraz ocieplenie klimatu) wymuszaj¹ refleksjê nad
zagadnieniami dotycz¹cymi relacji cz³owieknatura, statusu natury jako bytu
danego, wiecznego b¹d przeciwnie  skoñczonego.
W tym kontekcie pojawia siê idea kresu natury6, a wraz z ni¹ pytanie
o to, w jakiej mierze cz³owiek egzystuje w rodowisku naturalnym, a w jakiej
w spreparowanej przez siebie rzeczywistoci. Odpowied na nie determinuje jedno z zasadniczych stanowisk ontologicznych w sporze pomiêdzy monizmem
a pluralizmem. Przyjêcie stanowiska dualistycznego, wyra¿aj¹cego siê m.in.
w podziale rzeczywistoci na ludzk¹ i przyrodnicz¹, zaowocowa³o instrumentalnym traktowaniem rodowiska. Dualistyczne postrzeganie rzeczywistoci to jedna z zasadniczych przyczyn naszej zaborczej postawy wobec przyrody, co z kolei doprowadzi³o do pojawiania siê szeregu zagro¿eñ dzi okrelanych mianem
globalnych. Obecnie promuje siê powrót do monistycznego, holistycznego paradygmatu ujmowania rzeczywistoci, zgodnie z którym wszechwiat stanowi
dynamiczn¹, skomplikowan¹ sieæ stosunków i zale¿noci w obrêbie spójnej
ca³oci. Trudno chyba podaæ bardziej wymowny dowód na wspó³zale¿noæ ludzkiego i przyrodniczego wiata ni¿ ekologiczne zagro¿enia globalne, trudno równie¿ o bardziej szokuj¹c¹ konstatacjê, ¿e ich autorem jest ludzki element rodowiska przyrodniczego.
W kontekcie ekologicznych zagro¿eñ globalnych pojawia siê równie¿ ca³y
szereg pytañ natury aksjologicznej. Jeli pytamy o relacjê pomiêdzy rozwojem
gospodarczym a stanem rodowiska, o mo¿liwoæ przemiany naszej postawy
wobec wiata przyrodniczego, o fundament, który okreli³by granice ludzkiej
weñ ingerencji, o jej cel, sens i koszty, to z koniecznoci dotykamy kwestii statusu wartoci ekonomicznych i ich zwi¹zku z wartociami moralnymi i spo³ecznymi oraz czynników, które wywo³uj¹ ich zmianê.
W procesie przezwyciê¿ania globalnych zagro¿eñ fundamentalne znaczenie
ma wiedza, jak¹ na ich temat dysponujemy. Pojawiaj¹ siê tu zatem pytania o to,
jak status wiedzy  przekonanie o jej prawdziwoci lub nie  wp³ywa na nasze
dzia³ania, czy wiedza jest wystarczaj¹cym impulsem pobudzaj¹cym do okrelonego postêpowania, w jakiej mierze je warunkuje, a przede wszystkim w jakim
stopniu wiedza oraz rodki i mo¿liwoci, którymi dysponuje wspó³czesny cz³o6 Por. B. McKibben, The End of Nature, New York 1989. Przez pojêcie natura McKibben rozumie niezaludnione prowincje, przestrzenie odseparowane od cz³owieka, których regu³y decyduj¹ o jego ¿yciu i mierci. Ze wzglêdu na globalny zasiêg skutków ludzkiej dzia³alnoci takie miejsca, zdaniem autora, przestaj¹ istnieæ  st¹d proponowana przez niego idea
kresu natury.
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wiek, wywo³uj¹ w nim poczucie indywidualnej odpowiedzialnoci za stan rodowiska, a tym samym za przysz³e losy cywilizacji, za zbiorowe bezpieczeñstwo. W tej perspektywie niezwykle istotne staj¹ siê pytania o kryterium wiedzy, o mo¿liwoæ odró¿nienia mniemañ od wiedzy rzetelnej, naukowej.
O znaczeniu wiedzy we wspó³czesnym wiecie nikogo nie trzeba przekonywaæ. Globalizacja ekonomiczna nierozerwalnie zwi¹zana jest z rozwojem nowej
gospodarki, której podstawowym kapita³em sta³a siê informacja. Istotnie, to ona
umo¿liwi³a zglobalizowanie rynku. W³aciwie to specyfika wieku informacji
sprawia, ¿e globalizacja ekonomiczna zamiast niwelowaæ, powiêksza polaryzacjê tak miêdzy Pó³noc¹ i Po³udniem, jak i bogatymi i biednymi w krajach wysoko rozwiniêtych7. To w³anie dzi wyranie widaæ, w jakim stopniu posiadanie lub brak wiedzy mo¿e dzieliæ ludzi.
Polityczny wymiar globalizacji skupia nasz¹ uwagê w g³ównej mierze na
zagadnieniu demokracji. Pytanie zasadnicze dotyczy kwestii, w jaki sposób globalizacja wp³ywa na jej rozwój, czy w nied³ugim czasie bêdziemy obwieszczaæ
koniec historii, czy przeciwnie  zmagaæ siê z piêtrz¹cymi siê konfliktami cywilizacyjnymi. Coraz czêciej wskazuje siê na zwi¹zek pomiêdzy rozwojem politycznym i ekonomicznym a religijnymi i etnicznymi napiêciami8. Problem to
niezwykle istotny, gdy¿ dotyczy perspektyw ³adu wiatowego, w jakim w niedalekiej przysz³oci przyjdzie nam ¿yæ. W tym kontekcie najbardziej nagl¹ce
i niepokoj¹ce wydaj¹ siê zagadnienia dotycz¹ce terroru i terroryzmu, a wraz
z nimi pytania o znaczenie suwerennoci i bezpieczeñstwa w dobie globalizacji,
dialogu jako uniwersalnego narzêdzia komunikacji, a mo¿e jedynie specyficznej
kulturowej praktyki9. Tu rodzi siê pytanie szerszej natury  o warunki i mo¿liwoci ludzkiego bycia jako nieuchronnego wspó³-bycia z Drugim, Innym. Poszukiwanie mo¿liwoci dyskursu miêdzycywilizacyjnego cile wi¹¿e siê z ko7

Zdaniem Castellsa, wzrost nierównoci i spo³ecznego wykluczenia na ca³ym wiecie
jest cile zwi¹zany z rozwojem informacjonizmu. Proces ów obejmuje jednostki, grupy, jak
równie¿ terytoria, które nie odgrywaj¹ wiêkszej roli w informacyjnym kapitalizmie, omijane
s¹ przez zasoby, informacje i technologiczn¹ infrastrukturê, a zatem czynniki umo¿liwiaj¹ce
komunikowanie, innowacje, produkcjê, konsumpcjê. Niezdolnoæ do produkowania i u¿ywania zaawansowanych technologii skazuje je na wykluczenie z globalnej ekonomii. Zjawisko to
Castells okrela mianem czarnych dziur kapitalizmu. Polega ono na wykluczeniu ludzi i terytoriów, które z perspektywy przewa¿aj¹cych interesów w globalnym informacyjnym kapitalizmie przesuwaj¹ siê na pozycjê strukturalnej nieistotnoci. Czarne dziury kapitalizmu stanowi¹ najwy¿szy wyraz nierównoci, dyskryminacji, ludzkiej nêdzy i spo³ecznego kryzysu
 zw³aszcza w epoce informacjonizmu. Por.: M. Ince, Conversations with Manuel Castells,
Cambridge 2003, s. 9294 oraz M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, t. III: End of Millennium, Oxford 1999, s. 70161.
8 Szerzej na ten temat zob. np.: J. Haynes, Religious and Ethnic Conflict, (w:) idem, Politics in the Developing World. A Concise Introduction, Oxford 2002, s. 116147.
9 Szerzej na ten temat zob. np.: G. Borradori, Filozofia w czasach terroryzmu, prze³.
A. Karalus, M. Kilanowski, B. Orlewski, Warszawa 2008.
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niecznoci¹ odpowiedzi na jak¿e istotne w dobie globalizmu pytanie: jak radziæ
sobie z ró¿norodnoci¹?10 Ponadto globalizacja, która niesie ze sob¹ rosn¹c¹
wielokulturowoæ, w wiêkszoci spo³eczeñstw rozwiniêtych wymusza redefinicjê
takich pojêæ, jak to¿samoæ narodowa, pañstwo narodowe, obywatelstwo, czyli
wymusza refleksjê nad relacj¹ JaInny, nad przestrzeni¹ relacji miêdzyludzkich,
sfer¹ tego co miêdzy-podmiotowe. Sk³ania do refleksji nad perspektyw¹ ukonstytuowania siê postnarodowej to¿samoci i ponadnarodowej formy obywatelstwa.
Odpowiedzi na wymienione pytania z dziedziny filozofii polityki implikuj¹
rozwi¹zania bardziej podstawowych kwestii natury epistemologicznej i aksjologicznej. Skoro  przyk³adowo  przyjmujê, ¿e demokracja liberalna jest najlepsz¹ (z dot¹d znanych) form¹ ustrojow¹, to zgodnie z podstawowymi wartociami, na których siê opiera, uznajê zasadnoæ istnienia ka¿dej innej  choæby z ni¹
sprzecznej i opartej na zupe³nie innych wartociach  formy. Pluralizm wiatopogl¹dowy wymusza zarówno relatywizm kulturowy, polityczny, epistemologiczny, jak i sceptycyzm poznawczy.
Globalizacja kulturowa postêpuje najwolniej, powodem tego jest fakt, ¿e kultura stanowi ten element, który w obliczu rozlicznych ekonomicznych i politycznych przemian pozostaje wzglêdnie stabilny. Kultura zdaje siê byæ równie¿ tym
ogniwem, które do pewnego stopnia blokuje oddzia³ywanie pozosta³ych wymiarów globalizacji. Wydaje siê, ¿e dopóty owa blokada pozostaje ¿ywotna, dopóki konstatacja dotycz¹ca zaistnienia powszechnej globalizacji jest przedwczesna
czy wrêcz ba³amutna. Niemniej jednak proces globalizacji nasila siê i nie sposób zaprzeczyæ istnieniu równie¿ jego kulturowego aspektu. To, co jest mu najbardziej w³aciwe, to wewnêtrzna sprzecznoæ w obrêbie jego oddzia³ywania.
Globalizacja kulturowa poci¹ga bowiem za sob¹ przeciwstawne tendencje, których krañcowe formy budz¹ najwiêksze obawy. W ten sposób ukierunkowuje
wspó³czesn¹ debatê na kwestiê skutków, jakie ze sob¹ nios¹ dwie skrajne na ni¹
reakcje  D¿ihad i Mcwiat (jak okreli³ je Benjamin G. Barber11), czyli na jednym krañcu radykalny tradycjonalizm (fundamentalizm, ksenofobia, trybalizm,
sprzeciw wobec dominacji wieckich wartoci), na drugim modernizacja, uniwersalizacja, konsumpcja, ekonomizacja ¿ycia. Co wiêcej, w obrêbie samych tych
tendencji zachodz¹ procesy dezorganizuj¹ce dotychczasowy kszta³t kultur. Zasadniczy problem, z jakim zmaga siê wiêkszoæ demokracji liberalnych, sprowadza siê do konstatacji, i¿ swoich kulturowych fundamentów nie mog¹ one ju¿
traktowaæ jako czego nienaruszalnego12. Kultura ró¿norodnoci os³abia czy
10

Szerzej na ten temat zob. np.: B. Tibi, Muslim Migrants in Europe: Between Euro-Islam and Ghettoization, (w:) Muslim Europe or Euro-Islam. Politics, Culture, and Citizenship
in the Age of Globalization, ed. N. AlSayyad, M. Castells, California 2002, s. 3152.
11 Por. B.R. Barber, D¿ihad kontra Mcwiat, prze³. H. Jankowska, Warszawa 2000.
12 Por. F. Fukuyama, Wielki wstrz¹s. Natura ludzka a odbudowa porz¹dku spo³ecznego,
prze³. K. Komorowska, K. Dorsz, Warszawa 2000, s. 2022.
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wrêcz kwestionuje wartoci moralne kultywowane w przesz³oci. Odejcie od
tradycyjnego paradygmatu kultury, w którym pe³ni³a ona funkcjê ³adotwórcz¹13 ,
w kierunku kultury dynamicznej stwarza pytania typu: jak radziæ sobie z ró¿norodnoci¹ wartoci, brakiem aksjologicznego centrum, sta³ych punktów odniesienia, autorytetów i ich konsekwencjami, zw³aszcza spo³eczn¹ separacj¹? Najwiêcej obaw budzi perspektywa zaistnienia ³adu spo³ecznego w warunkach
nieistnienia konwencjonalnych zasad le¿¹cych u jego podstaw. Stajemy w obliczu pytania o mo¿liwoæ odnalezienia p³aszczyzny pozwalaj¹cej na gruntown¹
reinterpretacjê wartoci ludzkich, nie poddaj¹cych siê fragmentaryzacji, które
w warunkach wielokulturowoci zosta³y zagubione. W spo³eczeñstwach niezachodnich z kolei niepokój wzbudza napór modernizacji (industrializacja, urbanizacja, coraz wy¿szy poziom wykszta³cenia, mobilnoæ spo³eczna, ró¿norodnoæ
struktur zawodowych itp.) i przymus pod¹¿ania za ni¹; modernizacji, która wi¹¿e siê jednak z przesuniêciem ludzkich wartoci, zmian¹ podejcia do wielu
kwestii i oczekiwañ. W efekcie spo³eczeñstwa te zmuszone s¹ poszukiwaæ pomostu pomiêdzy wiatem zachodnim a w³asnym, czuj¹ nies³abn¹c¹ presjê godzenia importowanych wytworów kultury z tradycjami kultur lokalnych. Stwarza to
zatrwa¿aj¹cy rozdwiêk pomiêdzy koniecznoci¹ pod¹¿ania za modernizacj¹
a potrzeb¹ zachowania rodzimych wartoci.
W perspektywie powy¿szych zagadnieñ chodzi nie tylko o kszta³t i nowe
funkcje kultury; zasadnicza kwestia dotyczy tego, czy mo¿e ona w przysz³oci
stanowiæ czynnik jednocz¹cy ludzkoæ w wymiarze globalnym. Rodzi siê zatem pytanie o realn¹ mo¿liwoæ uniwersalizmu w kulturze wspó³czesnego wiata. Chodzi przy tym o uniwersalizm rozumiany w sposób filozoficzny, zgodnie
z którym powszechne czy upowszechniane wartoci s¹ wyrazem wspólnej akceptacji, uzyskanej nie poprzez wzajemne przymuszanie i nacisk, ale dialog
i szukanie kompromisu. Przy takim podejciu pojêcie uniwersaliów oznacza, ¿e
zjawiska posiadaj¹ identyczn¹ treæ, a nie treæ kulturowo uwarunkowan¹14. De
facto zagadnienie to wpisuje siê równie¿ w szerszy spór ontologiczny, dotycz¹cy charakteru przemian i zasad nimi rz¹dz¹cych, tj. spór o to, czy np. zmiany,
w tym kulturowe i spo³eczne, dokonuj¹ siê wedle praw dialektyki, czy w sposób ewolucyjny, wyra¿aj¹cy siê we wzrastaj¹cych zdolnociach adaptacyjnych.
Pojawia siê tu równie¿ ogólniejsza refleksja nad historycznoci¹ bytu ludzkiego. W zagadnienie to wpisuje siê tak¿e pytanie, w jakim stopniu kultura determinuje wzajemne definiowanie siê odrêbnych podmiotów w ramach odmiennych
kulturowych i etycznych wspólnot.
13

Szerzej zob.: Z. Bauman, Ponowoczesnoæ jako ród³o cierpieñ, Warszawa 2000,
s. 184-189.
14 W.J. Burszta, Relatywizm i etnocentryzm postmodernistycznie widziane, (w:) Miêdzy
pragmatyzmem a postmodernizmem, pod red. A. Szahaja, Toruñ 1995, s. 197.
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Tak jak wspomnia³am na wstêpie, przy próbie uzasadnienia swojej tezy odwo³a³am siê do kilku tylko przyk³adów. Stara³am siê  na ile to mo¿liwe  wybraæ te najogólniejsze i najbardziej nagl¹ce, które dotykaj¹  z pewnoci¹ w stopniu niejednakowym  wszystkich. Moim celem by³a refleksja dotycz¹ca tego,
w jakiej mierze kwestie natury spo³ecznej narzucaj¹ pytania o charakterze ontologicznym, gnoseologicznym i aksjologicznym. Wydaje siê, ¿e zmiany spo³eczne wymuszaj¹ refleksjê nie tylko nad tym, co stricte spo³eczne, ale równie¿ nad
tym, co bardziej ogólne. Obecnie, w dobie zawieszenia, wszystkie pytania narzucaj¹ siê jednoczenie, ale ich fundament i kontekst pozostaje spo³eczny. Okazuje siê, ¿e wraz ze wzrastaj¹c¹ rang¹ zagadnieñ spo³ecznych ronie znaczenie
pytañ podstawowych.
Zagadnienia filozofii spo³ecznej wydaj¹ siê szczególnie bliskie wspó³czesnemu cz³owiekowi, co wynika równie¿ z p³ynnoci linii demarkacyjnych wyznaczaj¹cych pole problemowe tej dziedziny. Sprawia ona, ¿e ³atwiej ni¿ w innych
obszarach filozofii  lawiruj¹c pomiêdzy poszczególnymi naukami szczegó³owymi  zderzyæ siê z pytaniami na tyle ogólnymi, by mo¿na je nazwaæ mianem filozoficznych. Z drugiej jednak strony, jak trafnie zauwa¿a Jerzy Szacki, niepokoj¹co ³atwo jest w tym wypadku zatrzeæ granice pomiêdzy tym, co chcia³oby
siê nazywac filozofi¹, kierujac siê takimi czy innymi stosowanymi w rodowiskach akademickich standardami, i bardziej lub mniej dyletanckimi improwizacjami na zbli¿one tematy, w jakie obfituje niemal ka¿de pimiennictwo zw³aszcza wtedy, gdy przedmiotem dyskusji staje siê spo³eczeñstwo15. Ponadto,
niezwykle istotne w tym wzglêdzie niebezpieczeñstwo, wymagaj¹ce od nas wyostrzonej czujnoci, stanowi groba popadniêcia filozofii spo³ecznej czy ucilaj¹c  politycznej w s³u¿bê ideologii.
Byæ mo¿e naiwnoci¹ by³oby wierzyæ, ¿e filozofia spo³eczna, dotykaj¹c w³aciwych sobie kwestii oraz wykazuj¹c niezwykle cis³y zwi¹zek teorii z praktyk¹, mog³aby staæ siê swego rodzaju impulsem pobudzaj¹cym zwyk³ego cz³owieka do g³êbszej refleksji nad otaczaj¹c¹ go rzeczywistoci¹. Niemia³o wierzê
jednak, ¿e jako jedyna z dziedzin wiedzy o wszystkim; wiedzy stanowi¹cej pewien rozbudowany system  w tym sensie, ¿e tezy formu³owane w jednym z jej
obszarów badawczych maj¹ swoje bezporednie prze³o¿enie na pozosta³e  mo¿e
pobudzaæ otwartoæ na filozofiê w ogóle.
Na koniec raz jeszcze pozwolê sobie przytoczyæ s³owa Siemka, który przekonuje, ¿e obszar filozofii spo³ecznej zostaje wyniesiony do rangi centralnego
krêgu problemowego ca³ej myli filozoficznie znacz¹cej. To za znaczy, ¿e sam¹
filozofiê da siê dzi w ogóle powa¿nie uprawiaæ o tyle, o ile pojmuje siê j¹ przede
15 J. Szacki, Polska filozofia spo³eczna XX w., [online] <http://74.125.77.132/search?q=cache:vjGrHMPYvscJ:www.calculemus.org/forum/2/szacki.doc+POLSKA+FILOZOFIA+SPO%C5%81ECZNA+Xx.&cd=6&hl=pl&ct=clnk&gl=pl>, dostêp: 8.06.2009.
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wszystkim jako filozofiê spo³eczn¹ w³anie16 . Moim zamys³em nie by³o
umniejszenie roli  jak to okrela w cytowanym artykule Siemek  czystej filozofii w ogóle, a jedynie zwrócenie uwagi na swego rodzaju odwrócenie relacji pomiêdzy peryferiami tradycyjnej filozofii a jej centrum; na mo¿liwoæ
odmiennego sposobu dochodzenia do tego, co pierwsze.

16

M. Siemek, op. cit., s. 52.
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intellectuals, trip from abstraction to concrete,
return of human to himself.

Streszczenie

Abstract

Tekst stanowi próbê rozwi¹zania dwóch
problemów. Po pierwsze, jak istota przejawia
siê w indywiduum, w rzeczy konkretnej, nie
daj¹cej siê zdefiniowaæ? I po drugie, jak zweryfikowaæ definicjê? Jest to problem prawdy,
wobec którego mo¿na zastosowaæ metodê
przyswajania abstrakcji  wznoszenia siê od
abstrakcji do konkretu. Metodê tê wykorzystywa³ K. Marks. W artykule dowodzi siê, ¿e metoda ta nie traci na swojej heurystycznej sile
nawet wówczas, gdy zastosuje siê j¹ do analizy wspó³czesnego kapitalizmu symbolicznego.
Nie stosuj¹c tej wyjaniaj¹cej mocy abstrakcji,

The article attempts to solve the following
problem: how a being manifests itself in an
individual, in a concrete thing which is not
possible to define? Secondly, how to verify
a definition? It is the problem of truth.
A method which may be applied here is to assimilate abstraction  moving from abstraction
to concrete. This method was applied by Karl
Marx. The author of the article tries to argue
that the method does not lose its heuristic
power even when it is applied for analysing
the contemporary symbolic capitalism. Not
applying this explanatory power of abstraction,

* Prezentowane rozwa¿ania s¹ kontynuacj¹ wczeniejszych treci przedstawionych w 2008 r.
na I Festiwalu Filozofii pt. Utopijnoæ i realnoæ utopii w judeochrzecijañskim obszarze kulturowym.
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intelektualici staj¹ siê ideologami rozrywaj¹cymi jednoæ tego, co realne i tego, co idealne, waloryzuj¹cymi drugi element wspomnianej jednoci. wiat ich idei nijak siê ma do
aktualnej praktyki spo³ecznej, dlatego dominuje w niej niezrozumiany symbol  fetysz.
W spo³eczeñstwie jest on tajemnicz¹ podstaw¹
problemów cz³owieka z samym sob¹. St¹d jego
zrozumienie i realne przywrócenie nale¿nego
mu w spo³eczeñstwie miejsca umo¿liwi cz³owiekowi drogê powrotn¹ do samego siebie.

intellectuals become ideologists who split the
unity of what is real and what is ideal, and
who valorise the latter element of the said unity. The world of their ideas has nothing to do
with the social practice. Therefore, fetish, an
unclear symbol, dominates it. In a society it
constitutes a mysterious basis for creating humans problems with himself. Hence understanding it and realistic, practical return of the
place in the society which is due to it, will enable a return trip of a human to himself.

Strukturê1 bytu spo³ecznego tworz¹: stosunki ekonomiczne; nadbudowa instytucji prawno-politycznych; wiadomoæ spo³eczna bêd¹ca mylowym, idealnym odzwierciedleniem ww. realnych podstruktur bytu spo³ecznego. Struktury
te mo¿na rozwa¿aæ na trzech poziomach abstrakcji. Pierwszy z nich  najwy¿szy  jest formalnologiczny. Sk³adaj¹ siê nañ czyste abstrakcje, formy bez treci empirycznej, którym ta jednak mo¿e byæ podporz¹dkowywana lub dowolnie
z nich wyprowadzana.
Drugi poziom tworzy rzeczywistoæ konkretna. Filozof chc¹cy j¹ badaæ usi³uje dok³adnie opisaæ pewne przedmioty empiryczne, ich rodzaje i zmiany, pro1 Pod pojêciem struktury rozumiem uk³ad powi¹zanych wzajemnie elementów tworz¹cych ca³oæ wyró¿niaj¹c¹ siê nastêpuj¹cymi w³aciwociami:
1) uk³adowi jako ca³oci przys³uguj¹ nowe cechy w stosunku do cech konstytuuj¹cych go
elementów, jest on czym wiêcej ni¿ sum¹ cech konstytuuj¹cych go elementów;
2) okrelone w³aciwoci przys³uguj¹ danemu elementowi uk³adu tylko wtedy, gdy jest
on czêci¹ tego uk³adu, traci on te w³aciwoci, gdy znajduje siê poza tym uk³adem;
3) dany uk³ad, odznaczaj¹cy siê ww. cechami, jest z kolei warunkowany przez cechy
konstytuuj¹cych go elementów, tzn. uk³ad ten nie powstaje z dowolnych elementów;
4) miêdzy elementami uk³adu tworz¹cego strukturê istniej¹ stosunki zale¿noci wzajemnej, wyra¿aj¹ce siê w taki sposób, ¿e zmiana lub modyfikacja którego z nich poci¹ga za sob¹
wiêksz¹ lub mniejsz¹ zmianê pozosta³ych elementów;
5) w sk³ad uk³adu wchodziæ mog¹ tylko te elementy, które pozostaj¹ w stosunku wzajemnego oddzia³ywania, warunkuj¹ce siê wzajemnie, pe³ni¹ce kolejno funkcje skutku i przyczyny;
6) w uk³adzie mog¹ zaistnieæ takie typy wiêzi przyczynowo-skutkowej wystêpuj¹cej miêdzy konstytuuj¹cymi go elementami, które warunkuj¹ w sposób rozstrzygaj¹cy trwa³oæ uk³adu i których zmiana powoduje radykalne przekszta³cenie czy zag³adê tego uk³adu;
7) w uk³adzie, w którym dzia³a cz³owiek, mo¿emy odnaleæ typ wiêzi subiektywnej, refleksyjno-spontaniczno-intuicyjno-kreacyjnej powoduj¹cej zmianê jakociow¹ ca³oci strukturalnej; tak¹ zmianê, w wyniku której powstaje struktura istotowo odmienna od wszystkich, jakie dot¹d by³y.
W dot¹d wystêpuj¹cych strukturach dominuj¹ wiêzi podmiotowo-przedmiotowe. Nie powstaj¹ one w wyniku uzgadniania, spe³niania okrelonej transakcji, lecz s¹ skutkiem koniecznoci, w ró¿nej formie kreowanej przez jeden z elementów struktury, przez tzw. przemoc
strukturaln¹. Inne elementy struktury musz¹ j¹ uznaæ.
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cesy, które  jak siê to mówi  s¹ widoczne go³ym okiem. Ale to wysi³ek Syzyfa, ¿aden bowiem konkretny przedmiot nie mo¿e byæ adekwatnie opisany; ¿aden konkretny proces nie mo¿e byæ wyjaniony2 . O tym, do jakich niedorzecznoci taki wysi³ek prowadzi, wiadcz¹ prace z filozofii spo³ecznej dowodz¹ce
np., ¿e krwio¿erczoæ Stalina ukszta³towa³a siê ju¿ w dzieciñstwie, bo wychowywa³ go jego ojciec pijak i matka praczka, a przyczyn¹ wszelkiego z³a w Polsce s¹ ¿ydzi, masoni, ewentualnie ojciec Rydzyk i moherowe berety3.
Trzeci poziom stanowi rzeczywistoæ ontyczna4. Jej poszukiwania trwaj¹ ju¿
od staro¿ytnoci.
Parmenides uzna³, ¿e to, co jest, jest Jednoci¹. Jest czym mentalnym i realnym. Przeciwieñstwem Jednoci jest wieloæ zmys³owo postrzegana. Bytem
jest ciep³o, za nie-bytem jest ziemia. Ale ciep³o i ziemia s¹ Jednoci¹.
Platon uzna³, ¿e to, co ogólne, odnosi siê do bytu jako czego definiowalnego. Jest to Idea. Wieloæ rzeczy istnieje poprzez uczestniczenie w ideach. Ale
nie wyjani³ sposobu owego uczestniczenia. Jak¹ prób¹, mo¿e intuicyjn¹, by³o
umieszczenie przedmiotów matematycznych pomiêdzy Ide¹ a rzeczami. Wykorzysta³ artefakt kulturowy  trójcê5. Tworz¹ j¹: Idee, Dyada6 (nieokrelonoæ
liczby spinaj¹ca Du¿e i Ma³e) i rzeczy zmys³owe7.
2

Zdaj¹c sobie z tego sprawê, niektóry teoretycy wprowadzaj¹ kategoriê racjonalnoci
ograniczonej. Na przyk³ad H. Simon, formu³uj¹c postulaty racjonalnej wymiany (Model of
Bounded Rationality, 1982), powiada o poznawczych ograniczeniach zdolnoci jednostek do
zachowania najbardziej racjonalnego ze wzglêdu na przyjêty cel. Ten brak pe³nej wiedzy ludzie dope³niaj¹ w³asn¹ interpretacj¹. Na przyk³ad powiada siê, ¿e demokracja nie jest najlepszym systemem, ale nikt lepszego nie wynalaz³, lub ¿e jest najlepszym z mo¿liwych, bo inne s¹
jeszcze gorsze. Zob. Racjonalnoæ ograniczona, (w:) OXFORD. S³ownik socjologii i nauk spo³ecznych, G. Marshall (red.), M. Tobin (red. nauk. wyd. pol.), PWN, Warszawa 2005, s. 273.
3 Selekcja materia³u naukowego  pisze F. Znaniecki  jest wiêc w ka¿dej nauce zwi¹zana z problemem rozró¿nienia miêdzy istotnymi a nieistotnymi cechami przedmiotów, wa¿nymi i niewa¿nymi przyczynami wyselekcjonowanych procesów. Jakkolwiek starannie wybieramy przedmioty i procesy, które ma badaæ nasza nauka, nic nam to nie da, jeli ka¿dy etap
naszego badania prowadzi nas g³êbiej i g³êbiej z powrotem do niewyczerpanego, chaotycznego bogactwa konkretnej rzeczywistoci empirycznej. Ka¿da uwieñczona powodzeniem i zaawansowana nauka ma nie tylko materia³ ograniczony obiektywnymi kryteriami selekcji, lecz
tak¿e u¿ytek, jaki zamierza zrobiæ z tego materia³u, okrelony przez obiektywne standardy
istnoci oraz wa¿noci zastosowane do cech jej przedmiotów i warunkuj¹cych poprzedników
jej procesów. F. Znaniecki, Metoda socjologii, prze³o¿y³a i wstêpem opatrzy³a E. Ha³as,
PWN, Warszawa 2008, s. 43.
4 Pojêcie ontycznoci rozumiem tu za Leibnizem, który wyjania, ¿e jakakolwiek mo¿liwoæ ma swoj¹ podstawê w ontycznej mo¿noci, która nie bêd¹c bytowo samodzielna, znajduje swe uzasadnienia w tym, co aktualne i konieczne. Zob. G. W. Leibniz, Monadologia,
t³um. S. Cichowicz, PWN, Warszawa 1969.
5 Trójca (sanskr. Trimurti  trójca), triada, zwi¹zek, zespó³, grupa trzech (osób, rzeczy,
elementów); podniole: trójka; wystêpuj¹ca w niektórych religiach grupa trzech bóstw: triada
¿eñska  ojciec matka i syn (np. egipska: Ozyrys, Izyda, Horus) albo triada mêska (np. babiloñska: Era, Marduk, Gibil; greckie: Zeus, Posejdon, Hades), czy wreszcie koncepcje jednego
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Arystoteles z kolei uwa¿a³, ¿e istotê opisuje siê przez definicjê. Ale obok niej
wyró¿nia³ gatunek nale¿¹cy do rodzaju, stany, akcydensy oraz atrybuty. Ponadto dla opisania istoty niezbêdne jest pojêcie stosunku, jaki tworz¹ stan pierwotny i wtórny. Ten pierwszy jest bezwarunkowy, drugi za mo¿na przedstawiaæ
warunkowo. Arystoteles powiada³ ponadto, ¿e w rzeczach danych zmys³owo jest
równie¿ istota, która przes¹dza o ich to¿samoci.
boga w trzech osobach, jak w hinduizmie: Brahma (Stwórca), Wisznu (¯ycie) i Sziwa
(mieræ), czy chrzecijañska Trójca wiêta: Ojciec, Syn i Duch w., której dogmat w g³ównych zarysach ustali³y sobory: nicejski (325) i konstantynopolitañski (381).
Trzy  liczba uznawana za wiêt¹ od zarania dziejów. Pitagoras uwa¿a j¹ za liczbê doskona³¹, wyra¿aj¹c¹ pocz¹tek, rodek i koniec. Przyk³ady aforyzmów bêd¹cych wyliczankami
trójkowymi z kultur Wschodu i Zachodu: S¹ trzy rzeczy, które ceniê. Pierwsza to ³agodnoæ,
druga  wstrzemiêliwoæ, trzecia  skromnoæ (Lao-tsy) Nienawidzê tych, którzy s¹dz¹, ¿e
m¹droæ to wcibskie mieszanie siê do cudzych spraw, ¿e odwaga to brutalnoæ i ¿e uczciwoæ to donosicielstwo (Konfucjusz); królowi Salomonowi przypisano aforyzm: Trzy rzeczy wyganiaj¹ cz³owieka z domu: dym (tj. dymi¹cy piec), woda (tj. ciekn¹cy dach) i ¿ona.
Przys³ów trójkowych jest bez liku: Od trzech rzeczy niech Bóg nas broni: od pustej sakiewki, z³ego s¹siada i ¿ony sekutnicy; Trzech rodzajów ludzi nale¿y siê wystrzegaæ: pieniacza,
pochlebcy i pysza³ka; Trzy zawody przetrwaj¹ do koñca wiata: piekarza, piwowara i balwierza; Trzem osobom nie nale¿y wierzyæ: kobiecie, gdy p³acze, kupcowi, gdy przysiêga
i pijakowi, gdy siê modli; Trzy najpiêkniejsze rzeczy na wiecie to: statek z rozwiniêtymi
¿aglami, rycerz w pe³nej zbroi i korpulentna niewiasta; Trzy osoby to za wiele na dotrzymanie sekretu i za ma³o na zabawê; Trzy rzeczy kosztuj¹ drogo: mi³oæ do psów, pieszczoty kochanki i najazd nieprzyjaciela; Trzy rzeczy nale¿y czyniæ szybko: uciekaæ przed zaraz¹, wycofywaæ siê z k³ótni i ³apaæ muchy; Trzech rzeczy nie da siê poskromiæ: g³upców,
kobiet i s³onych fal oceanu; Istniej¹ trzy rzeczy, które daj¹ siê poznaæ tylko w trzech sytuacjach: odwaga tylko na wojnie, m¹droæ tylko w gniewie, przyjañ tylko w potrzebie.
Tradycja ka¿e troicie przedstawiaæ cz³owieka (cia³o, dusza, duch), wiat (ziemia, morze
i powietrze), wrogów cz³owieka (wiat, cia³o i szatan), cnoty teologiczne (wiara, nadzieja
i mi³oæ), królestwa przyrody (mineralne, rolinne i zwierzêce), podstawowe barwy (czerwony, ¿ó³ty i niebieski). Gdzie dwóch, tam rada, gdzie trzech, tam zdrada.
6 Diada (gr. äõÜò [dyas], äõÜäïò [dyados], od: äýï [dyo]  dwa), liczba dwa, dwójka,
dwoistoæ, para, pryncypium bytowe. Pierwsza wieloæ. Wszystko, co wspó³istnieje, jest jednoci¹ wieloci; jedno i wiele. Jedno jest treci¹ to¿samoci i okrelonoci tego, co wspó³istnieje, np. towar jest to¿samy sam ze sob¹ jako towar, bo jest wymienialny na ka¿dy inny
i u¿ywany tak jak ka¿dy inny. St¹d to, co cz³owiek wmyla w wiat, jest po pierwsze  z³o¿one, po drugie  to¿same z okrelonym sensem. Staje siê to dziêki pojêciu a priori, które
jest zawsze abstrakcj¹. Je¿eli tak, to diada wymaga z kolei zasady najwy¿szego sensu. Jest
nim Idea  abstrakcja formalnologiczna  wartoæ = istota wmyliwana w wiat przejawowy.
Wieloæ jest za t¹ stron¹ diady, któr¹ tworz¹ konkretne rzeczy teoretyczno-przedmiotowe.
Jest to wiat przejawów. Ka¿dy przejaw ma wiêc okrelony sens.
Mamy tu wiêc do czynienia z to¿samoci¹ i ró¿nic¹. To¿samoæ tworzy istota opisana
przez atrybuty, ujawniana w postaci abstrakcji symbolicznej i formalnologicznej; za ró¿nic¹
jest przejaw. Odnajdujemy wiêc to¿samoci abstrakcyjne i z nich wywodzone to¿samoci
symboliczne, wi¹zane przez okrelone przejawowe ró¿nice. S¹ to idee maj¹ce swoj¹ to¿samoæ, ale zró¿nicowane tym, czym ró¿ni¹ siê od innych idei. Ich przejawowoæ powoduje, ¿e
te to¿samoci s¹ wzglêdnie zró¿nicowane. Ró¿nic¹ jest za wiat przejawów.
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Istotowe ujmowanie rzeczywistoci ma kszta³t piramidy. Na najwy¿szym
poziomie znajduje siê istota/substancja  nie-uwarunkowana, pierwotna, definiowalna. Istota jest tym, czym jest. Jest tym, czym jest sama przez siê. Ale istotê
zawieraj¹ te¿ gatunki okrelonego rodzaju, a tak¿e inne rzeczy, je¿eli s¹ nazwane. Nazwa wyra¿a znaczenie poprzez wskazanie na atrybuty. Ow¹ wyobra¿on¹
piramidê tworz¹ wiêc kategorie. Substancji/istocie przys³uguje definicja jest
pierwotnie, pozosta³ym kategoriom  wtórnie. Piramidê mo¿na budowaæ, stosuj¹c kategoriê stosunków. Na przyk³ad to, co pierwotne, mo¿e pozostawaæ w stosunku przyczynowo-skutkowym do tego, co wtórne. Dlatego istota nie jest
czym sta³ym, lecz stosunkiem, w którym pozostaj¹ istoty gatunków, rodzajów.
Ów stosunek jest efektem istniej¹cych to¿samoci istot gatunkowych czy te¿ ich
jednostkowych przejawów.
Wdra¿aj¹c teoriê, tworzymy wiat cz³owieka8. Wed³ug Arystotelesa jego naturê/istotê stanowi¹9:
1) pojêcia, idee, teorie tworzone przez cz³owieka, stanowi¹ce jego wiedzê;
2) wiat dostêpny poznaniu  poznany-nazwany;
3) wiat nie-poznany, tzw. rzecz sama w sobie jest poznawana, ale nigdy nie
mo¿e byæ poznana ostatecznie (E. Kant);
4) wiaty cz³owieka  jako strukturalne z³o¿enie siê ww. rzeczywistoci, czyli
to, co powstaje jako wynik zastosowania wiedzy cz³owieka przez cz³owieka,
a wiêc wiat przekszta³cony  wynik ludzkiego aktywizmu, pracy ludzkiej.
Istnieje zatem problem: jak istota ogólna przejawia siê w indywiduum,
w rzeczy konkretnej, nie daj¹cej siê zdefiniowaæ? I po drugie: jak zweryfikowaæ
definicjê? Jest to problem prawdy. Metod¹, która mo¿e tu byæ zastosowana, jest 
zdaniem Arystotelesa abstrakcja. W filozofii dominuje potoczne, owieceniowo-pragmatyczne i etymologiczne rozumienie abstrakcji i abstrahowania jako odrywania
jakich cech, zjawisk i wydobywania innych po to, aby pog³êbiæ wiedzê o nich10.
Diada jest zasad¹ determinuj¹c¹ dzia³anie ludzkie. Istota, jej atrybut jest konkretyzowany
i w formie symbolicznej przedstawiany jako cel tego czy innego zachowania ludzkiego
w tych czy innych warunkach spo³eczno-historycznych.
7 Interpretacja myli Platona dokona³a rozdzia³u tego, co pitagorejczycy uznawali za jedno: mianowicie, ¿e rzeczy s¹ liczbami.
8 To jedna z trzech rzeczywistoci, w jakich ¿yjemy. Razem ze wiatem cz³owieka
strukturê tworz¹: duchowoæ jednostek ludzkich, wiat istniej¹cy, nieznany, ale poznawany.
9 Wykorzystujê tu podpowied Arystotelesa i o. prof. M.A. Kr¹pca. Ten drugi nie mówi
o aktywnoci cz³owieka i jego wiecie.
10 £ac. abstrahô  odrywaæ, odci¹gaæ, przyci¹gaæ, odwodziæ, rozdzielaæ, rozdzieraæ, rozszczepiaæ, wydzielaæ, wyodrêbniaæ, wykluczaæ, wy³¹czaæ; abstractio  odrywanie, oddzielenie, zatrzymanie. Abstrakcja (gr. Üöáßñåóéò [apháiresis]); 1. w jêzyku pot. oderwanie od ¿ycia
i nieliczenie siê z tym, co realne; 2. w filozofii specyficzna czynnoæ intelektu, polegaj¹ca na
oddzieleniu i zatrzymywaniu jakiej w³aciwoci z rzeczy, na podstawie której intelekt formuje jej poznawczy obraz, czyli pojêcie (abstrakt); 3. metoda konstruowania przedmiotu intelektualnego poznania w ogóle, w szczególnoci przedmiotu w³aciwego dla okrelonych nauk.
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Na trzecim poziomie abstrakcyjnego poznawania bytu spo³ecznego jest problem bycia. M. Heidegger powiada, ¿e uprzedzenia do tego pytania tkwi¹
w ontologii staro¿ytnej: Tê znów za tylko wówczas da siê zinterpretowaæ
w sposób dostateczny [...], gdy nici¹ przewodni¹ bêdzie pytanie o bycie [...]11.
Tu Heidegger podejmuje problem bytu, istoty/substancji, albowiem nie zosta³ on
dot¹d rozwi¹zany w tradycyjnej ontologii. Id¹c dalej tym tropem, Heidegger12
ukazuje fenomenologiê bytu spo³ecznego, bowiem tworz¹ go przejawy bêd¹ce
Jednoci¹ tego, co konkretne, co jest przejawem i tego, co abstrakcyjne, co siê
przejawia  istoty.
Nawi¹zujê tu do Heideggera z uwagi na jego konsternuj¹ce twierdzenie. Otó¿
powiada on, ¿e jeli jednostka ludzka/jestestwo wpada w to, tu oto, to kszta³tuje
j¹ los. Tkwi¹ce w zdecydowaniu wybiegaj¹ce przekazywanie siê do »tu oto« okamgnienia »jest losem«13. Na nim opiera siê dola, która jest dzianiem siê jestestwa
we wspó³byciu z innymi. Losowa dola mo¿e byæ w powtórzeniu otwierana w aspekcie swego uwiêzienia w otrzymanym dziedzictwie. Tylko dlatego jestestwo cierpi
od losu, ¿e u podstaw swego bycia jest w nakrelonym tu sensie losem. Egzystuj¹c losowo w przekazuj¹cym siê zdecydowaniu, jestestwo jako bycie-w-wiecie
jest otwarte na ³askawoæ szczêliwych okolicznoci i okrucieñstwo przypadków. Los nie rodzi siê przez zderzenie okolicznoci i wydarzeñ. Równie¿ kto
niezdecydowany mo¿e byæ przez nie nêkany, a zarazem nie mieæ ¿adnego losu.
W wyjanianiu abstrakcji trzeba zadaæ pytanie: co od czego oddzielaæ? i jaki status ontologiczny posiada abstrakt. Arystoteles pisze, ¿e w³asnoæ »bia³y« jest wczeniejsza od bia³ego cz³owieka pod³ug definicji, ale nie jest wczeniejsza substancjalnie. Nie mo¿e wszak istnieæ oddzielnie, lecz zawsze wystêpuje wraz z rzecz¹ konkretn¹; a przez rzecz konkretn¹
rozumiem bia³ego cz³owieka. Jest przeto jasne, ¿e ani wynik odjêcia nie jest wczeniejszy, ani
rezultat dodania nie jest póniejszy, bo przez dodanie »cz³owieka« do »bia³ego« mówimy
»cz³owiek bia³y«. Dostatecznie ju¿ wykazalimy, ¿e przedmioty matematyki nie s¹ w wiêkszym stopniu substancjami ni¿ cia³a i ¿e nie s¹ wczeniejsze pod wzglêdem istnienia od rzeczy zmys³owych, lecz tylko w definicji, i ¿e nie mog¹ istnieæ gdziekolwiek oddzielnie. Arystoteles, Metafizyka, s. 825 (1077b). A zatem w abstrahowaniu filozoficznym chodzi³oby
o odrywanie cech konsekutywnych, ich pomijanie i koncentrowanie siê na cechach konstytutywnych, to¿samych z atrybutami. Atrybutem danej rzeczy x nazwiemy tak¹ jej cech¹ y,
bez której dana rzecz x nie jest t¹ rzecz¹ x. W filozofii abstrahowanie polega wiêc na pomijaniu wszelkich w³asnoci jednostkowych, przejawowych, przypad³ociowych, a analizowanie, badanie w³asnoci istotowych, bytowych okrelaj¹cych status ontologiczny abstraktu.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e to oddzielanie jest czynnoci¹ intelektu, i to, czym siê  po owym
oddzieleniu  intelekt zajmuje, jest przedmiotem, ale tylko intelektu. W rzeczywistoci abstrakt istnieje tylko wraz z tym, od czego zosta³ oddzielony. Dziêki tak rozumianemu wysi³kowi mo¿emy tworzyæ przedmioty poznania naukowego. S¹ to przedmioty rzeczywiste, uwolnione tylko od zawadzaj¹cych przypad³oci, treci okcydentalnych. Treci¹ zatem abstrakcji
jest to, co wspólne dla jakiej klasy zjawisk, co mo¿na nazwaæ ich istot¹.
11 M. Heidegger, Bycie i czas, prze³o¿y³, przedmow¹ i przypisami opatrzy³ B. Baran,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 4.
12 Zob. ibidem, s. 3855.
13 Ibidem, s. 540541.
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Gdy za losowe jestestwo jako bycie-w-wiecie egzystuje z istoty we wspó³byciu z innymi, to jego dzianie siê jest wspó³dzianiem siê okrelonym jako dola.
Oznaczamy w ten sposób dzianie siê wspólnoty, ludu. Dola nie sk³ada siê z pojedynczych losów, podobnie jak nie mo¿na wspólnego bycia pojmowaæ jako
wspó³wystêpowania pewnej liczby podmiotów. We wspólnym byciu w tym samym wiecie i w zdecydowaniu na okrelone mo¿liwoci losy s¹ ju¿ z góry ukierunkowywane. Moc doli wyzwala siê dopiero w komunikowaniu siê i w walce.
Losowa dola jestestwa w jego pokoleniu i z nim stanowi pe³ne, w³aciwe dzianie siê jestestwa14.
Pojêcie losu, doli ma byæ tym, co jest istotowe w ¿yciu konkretnych jednostek ludzkich. Czy¿by wiat cz³owieka siê nie zmienia³? Czy¿ nie jest inna istota ducha u cz³owieka, który nie móg³ nie wêdrowaæ bez miecza u boku, jak dzisiaj jeszcze niektórzy bez pistoletu, i u cz³owieka, który obywa siê bez tego
argumentu losu, doli? Ale te ró¿ne istoty ducha jednostek ludzkich s¹ wytworem nie losu, doli, lecz wiata cz³owieka, okrelonego stanu bytu spo³ecznego.
* * *
Byt spo³eczny tworz¹ rzeczywiste osobniki, ich dzia³anie i materialne warunki ¿ycia, zarówno te, które ju¿ zasta³y, jak i te, które wytworzy³y. S¹ to przes³anki empiryczne. Ich istotê opisuj¹ kategorie: rzeczywiste osobniki, materialne warunki ich ¿ycia, ich dzia³anie. S¹ to abstrakcje, ale rozumne, tj.
takie, które istotowo uogólniaj¹ okrelone fragmenty rzeczywistoci  wiata
cz³owieka. S¹ one wiêc uogólnieniami, które uwalniaj¹ rozumowanie od nieistotnych przejawów15.
14
15

Zob. ibidem, s. 538, 541, 545.
W stosowanej tu metodzie nie wystarczy przedstawiaæ rzeczywistoci (byæ empiryst¹),
odkrywaæ i opisywaæ fakty. Konieczna jest konkretyzacja otrzymanych abstrakcji za pomoc¹
metody logicznej. Ta z kolei w istocie jest metod¹ historyczn¹, tylko uwolnion¹ od formy historycznej oraz zawadzaj¹cych przypadkowoci. Tutaj wykorzystujê rozró¿nienie Kanta rzeczy samej w sobie i jej przejawu. Rzecz sama w sobie jest poznawalna, aczkolwiek nigdy nie
bêdzie poznana. Od czego zaczyna siê historia, od tego musi równie¿ zacz¹æ siê tok myli,
a dalszy rozwój jest odzwierciedleniem procesu historycznego w jego abstrakcyjnej i teoretycznie konsekwentnej formie. Odzwierciedlenie to jest poprawione wed³ug praw danych
nam przez rzeczywisty proces historyczny, gdy¿ ka¿dy moment mo¿na rozwa¿yæ w tym
punkcie jego rozwoju, w którym osi¹ga on zupe³n¹ dojrza³oæ i klasyczn¹ formê (Marks).
A zatem, chc¹c poznaæ rzeczywistoæ spo³eczno-przyrodnicz¹, nale¿y po pierwsze  zachowaæ jednoæ tego, co historyczne, z tym, co logiczne, z czego wynika, ¿e ka¿da abstrakcja odzwierciedla konkretny element bêd¹cy fragmentem poznawanej ¿ywej ca³oci. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e abstrakcje s¹ tworami spo³ecznymi i historycznymi, czyli produktem
naukowej refleksji, mylowym odzwierciedleniem zmieniaj¹cych siê form bytu spo³ecznego.
Z chwil¹, gdy okrelone formy bytu znikaj¹, odzwierciedlaj¹ce je abstrakcje trac¹ sw¹ aktualnoæ. Do drugie  uzyskane w wyniku historycznego rozwoju poznania abstrakcje obowi¹zani
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Odnajduj¹c te kategorie w realnym wiecie ludzkim, w kapitalizmie, który
dominuje w ostatnich wiekach, zauwa¿amy, i¿ o ich treci przes¹dzaj¹: towar
i w³asnoæ prywatna. Treæ tych pojêæ  jak s¹dzê  w pe³ni ujawnia siê
w kapitalizmie globalnym. W nim o ca³oci przes¹dza ostatecznie prywatny,
symboliczny towar, mianowicie kapita³ finansowy16. Dlatego dla opisu bytu spo³ecznego u¿ywam pojêcia kultury.
Kultura jest zobiektywizowan¹ subiektywnoci¹ ludzk¹, jest tworzeniem
siê cz³owieka przez pracê, jest stawaniem siê przyrody dla cz³owieka. Praca, jako
naturalny warunek ¿ycia ludzkiego, to proces spo³eczny  w swej abstrakcyjnej
formie  wspólny dla wszystkich form ¿ycia spo³ecznego. Jej prostymi elementami s¹: cel, przebieg i efekt. Konkretyzuj¹c przebieg pracy, zauwa¿amy, i¿ tworzy go: celowa dzia³alnoæ, czyli sama praca, przedmiot pracy i rodki pracy.
Celowoæ pracy, jej moment idealny stanowi o istocie kultury duchowej, za
materialne momenty pracy (rodki pracy, techniczne urz¹dzenia spo³eczne) wyznaczaj¹ istotê kultury materialnej. Epoki ekonomiczne ró¿ni¹ siê nie tym, co siê
wytwarza, lecz tym, jak siê wytwarza, za pomoc¹ jakich rodków pracy siê wytwarza. rodki pracy s¹ wiêc miernikiem rozwoju ludzkiej si³y roboczej oraz
wyk³adnikiem stosunków spo³ecznych, w jakich praca siê odbywa.
jestemy konkretyzowaæ, tzn. ukazywaæ zawieraj¹ce siê w nich abstrakcje ni¿szego rzêdu
(o ni¿szym stopniu uogólnienia), np. abstrakcja spo³eczeñstwo zawiera w sobie takie abstrakcje ni¿szego rzêdu, jak: klasy spo³eczne, produkcja, ideologia itd. Po trzecie  po
zinterpretowaniu treci danej abstrakcji, czyli ukazaniu tej rzeczywistoci spo³ecznej, któr¹
w okrelonym okresie historycznym dana abstrakcja odzwierciedla, nale¿y umieciæ j¹ w ca³okszta³cie struktury bytu spo³ecznego i ujawniæ jej wp³yw na tê strukturê oraz wp³yw tej¿e
struktury na treæ owej abstrakcji. Przy stosowaniu teoretycznej metody wyobra¿eniu musi
jako przes³anka przywiecaæ podmiot, spo³eczeñstwo.
16 Na okrelonym szczeblu rozwoju  pisa³ K. Marks  materialne si³y wytwórcze spo³eczeñstwa popadaj¹ w sprzecznoæ z istniej¹cymi stosunkami produkcji. Wtedy pojawia siê
epoka rewolucji spo³ecznych. Wraz ze zmian¹ podstawy ekonomicznej odbywa siê przewrót
w ca³ej olbrzymiej nadbudowie. Przy rozpatrywaniu takich przewrotów nale¿y odró¿niaæ
przewrót materialny w warunkach ekonomicznych produkcji  daj¹cy siê stwierdziæ ze cis³oci¹ w³aciw¹ naukom przyrodniczym  od form prawnych, politycznych, religijnych, artystycznych lub filozoficznych, krótko mówi¹c od form ideologicznych, w jakich ludzie uwiadamiaj¹ sobie ten konflikt i walcz¹ o jego rozstrzygniêcie. Podobnie jak nie mo¿na s¹dziæ
o jednostce wed³ug tego, co ona sama o sobie myli, tak te¿ nie mo¿na s¹dziæ o takiej epoce
przewrotu na podstawie jej wiadomoci, lecz przeciwnie  wiadomoæ tê nale¿y t³umaczyæ
sprzecznociami ¿ycia materialnego, istniej¹cym konfliktem miêdzy spo³ecznymi si³ami wytwórczymi a stosunkami produkcji. ¯adna formacja spo³eczna nie ginie, zanim siê nie rozwin¹
siê wszystkie te si³y wytwórcze, którym daje ona pole rozwoju, a nowe, wy¿sze stosunki produkcji nie zjawi¹ siê na jej miejsce, zanim w ³onie starego spo³eczeñstwa nie dojrzej¹ materialne warunki ich istnienia. Tote¿ ludzkoæ stawia sobie tylko takie zadanie, które mo¿e rozwi¹zaæ, bo gdy siê bli¿ej przyjrzeæ tej sprawie, oka¿e siê, ¿e samo zadanie wy³ania siê wtedy,
kiedy materialne warunki rozwi¹zania ju¿ istniej¹ lub s¹ w procesje stawania siê. W grubszych zarysach mo¿na okreliæ azjatycki, antyczny, feudalny i nowo¿ytny, bur¿uazyjny sposób produkcji jako progresywne epoki ekonomicznej formacji spo³ecznej.
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Warto odró¿niæ pojêcie kultury od cywilizacji. Ta druga opisuje metodê tworzenia kultury. Przyjmuj¹c zatem ró¿ne kategorie jako kryteria, cywilizacjê mo¿na stopniowaæ, tzn. wyodrêbniaæ, np. wy¿sz¹ od ni¿szej. Kryterium oceny okrelonej cywilizacji winny byæ metody pracy pozwalaj¹ce wiêcej lub mniej byæ,
tj. stawaæ siê cz³owiekiem. Tym siê winno mierzyæ efektywnoæ dzia³ania cz³owieka jako cz³owieka.
Istotne znaczenie dla pracy ma podzia³ pracy, a zw³aszcza proces rozdzielenia siê momentów pracy  idealnego i materialnego. Wp³ywa on na rozwój
ducha cz³owieka, na tworzenie siê relacji: Ja  otaczaj¹ca mnie rzeczywistoæ
spo³eczno-przyrodnicza. Relacja ta s³u¿y do umiejscowienia celu dzia³ania w otaczaj¹cej rzeczywistoci.
Dopiero w kapitalizmie globalnym praca ludzka ukazuje swe istotowe treci,
albowiem jej celem, przedmiotem i rodkiem jest symbol  znak pieniê¿ny.
W kapitalistycznej kulturze globalnej podzia³ pracy dochodzi do swego apogeum.
Znaczy to, i¿ cz³owiek nie mo¿e siê zajmowaæ ju¿ bardziej elementarnymi, materialnymi przedmiotami swej pracy. Musi je przekazaæ z powrotem przyrodzie, tj.
przyrodniczym agentom pracy produkcyjnej (K. Marks). Cz³owiekowi pozostaje
wiec pos³ugiwaæ siê symbolami, a wzór uczonych, filozofów z epoki renesansu
jest wówczas nie do pogardzenia. Specjalizacja symboliczna z jednoczesnym
ujmowaniem ca³oci  tak jak u Parmenidesa  stanowiæ bêdzie treæ budowanej Jednoci. Milowymi znakami mog¹ tu byæ kategorie: systemowoæ, ekologicznoæ, organizmicznoæ i holizm.
Dalej podzia³ pracy mo¿e wiêc nastêpowaæ w drodze przyswajania sobie symboliki, tj. odnajdywania jej miejsca w ca³oci kultury duchowej, jej znaczenia
i kierunków rozwoju. Symbolika ta jest przekazywana przyrodniczym agentom
pracy produkcyjnej. Tu b³êdy mog¹ wynikaæ z istnienia jeszcze nie-poznanej rzeczywistoci przyrodniczej, która przecie¿ jest (E. Kant).
Gorzej, gdy symbole staj¹ siê treci¹ stosunków spo³ecznych, bowiem nie s¹
w nich zwi¹zane z t¹ oto konkretn¹ rzecz¹ realn¹  jak chcia³ Parmenides.
W ¿yciu spo³ecznym symbol tworzy jednoæ z konkretem, jakim jest artefakt
kulturowy. Jest on jednak¿e w swojej istocie abstrakcj¹17, któr¹ trzeba dopiero
konkretyzowaæ. A to pozwala na tworzenie ró¿nej faktycznoci. Poniewa¿ du17 Przez artefakt kulturowy rozumiem wyodrêbniony przez cz³owieka element natury,
struktury rzeczywistoci spo³ecznej, w której jest uprzedmiotowione celowe d¹¿enie lub sposób dzia³ania zaspokajaj¹cy okrelon¹ potrzebê. Na przyk³ad wspó³czesnym artefaktem kulturowym staje siê tzw. lojalnoæ, czyli rodzaj wzajemnego zobowi¹zania klient  sprzedawca.
Klient zobowi¹zuje siê do sta³ego odbioru okrelonego towaru, za co otrzymuje premiê w postaci obni¿onej ceny. Zob. K. Kwaniewski, Artefakt, (w:) S³ownik etnologiczny. Terminy
ogólne, S. Staszczak, PWN, Warszawa  Poznañ 1987, s. 4445; A. Karpiñski, S³ownik pojêæ
filozoficzno-socjologicznych, Wyd. Gdañskiej Wy¿szej Szko³y Administracji, Gdañsk 2007,
s. 3536.
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chowoæ jednostki ludzkiej zawiera szeæ atrybutów18, to ich z³o¿enie powoduje ³¹czenie siê przeró¿nych treci z tym samym symbolem. St¹d najwiêcej problemów ludzie maj¹ sami ze sob¹.
W kapitalizmie w ogóle, a w globalnym w szczególnoci dominuje w³asnoæ
prywatna. Jej wiêc podporz¹dkowuje siê ostatecznie tak¿e symbole, ale nie tylko jako symbole, lecz symbole zjednoczone z t¹  wyró¿nion¹ przez w³aciciela kapita³u  a nie inn¹ treci¹ realn¹, z t¹ a nie inn¹ faktycznoci¹. Widaæ to
w walce o treæ symbolu, jakim jest pieni¹dz. Do niedawna by³o obojêtne, czy
to bêdzie dolar, czy nie. Wa¿ne by³o, aby mia³ on swe pokrycie w z³ocie. Od
ponad 35 lat ju¿ nie jest to wa¿ne. Wa¿ny jest dolar jako czysty symbol i jest
on w zasadzie prywatn¹ w³asnoci¹.
Ale obok dolara wyrós³ inny symbol  euro. Euro posiada podobny status
co dolar. S³yszymy te¿ o próbach wprowadzania kolejnych symboli. Oczywiste
jest, ¿e to nie symbole walcz¹ ze sob¹. Celem walki jest w³asnoæ treci konkretnej, z jak¹ owe symbole  jak Jednoci Parmenidesa  siê jednocz¹.
Obok pieni¹dza pojawiaj¹ siê inne symbole. Zwróæmy uwagê choæby na tzw.
procedury. Rzeczywiste ¿ycie konkretnych jednostek ludzkich musi byæ zgodne
z symbolik¹ proceduraln¹. Musi byæ zgodne, gdy¿ symbole przyjmuj¹ postaæ
procedur jako okrelonych wyk³adni prawa, które zak³ada przymus.
Prywatna w³asnoæ, tworz¹c symbole, przyw³aszcza sobie treæ konkretn¹,
z jak¹ owe symbole tworz¹ Jednoæ. W ten sposób obejmowane s¹ w³asnoci¹
prywatn¹ coraz szersze po³acie wiata cz³owieka19 przez coraz mniejsz¹ liczbê
posiadaczy. Wraca  ale w nowej szacie  zasada protestantów: cuius regio, eius
religio (czyj kraj, tego religia  w³adca okrela wyznanie poddanych). W³adanie symbolik¹ pozwala jednoczenie na poszerzanie hegemonii w przestrzeni
ducha jednostek ludzkich, treci ducha jednostek jednowymiarowych ograniczaj¹cych swe ¿ycie do zawo³ania: computo, ergo sum! (trwam, wiêc jestem).
Tylko i a¿ wytrwania wymaga bowiem kapitalista, w³aciciel symbolu zjednoczonego z dzia³aniem, ¿yciem konkretnych osób.
Dlaczego jest to mo¿liwe? Dlatego, ¿e jednostki ludzkie dzia³aj¹c szukaj¹
miejsca w jednoci z t¹ lub inn¹ si³¹ hegemoniczn¹. G³ównym ich celem jest
18 S¹ to: dowiadczenie jednostkowoci, duchowoæ intuicyjno-refleksyjna, duchowoæ
spontaniczno-kreacyjna jako si³a ¿ycia, dowiadczenie wspólnotowoci, dobro tu i teraz i dobro transcendentne, wielowymiarowa wolnoæ rozumiana jako spe³nianie siê jednoci indywidualno-wspólnotowo-biologicznej zjednoczonej z wielowymiarow¹ odpowiedzialnoci¹. Zob.
A. Karpiñski, Wstêp do socjologii krytycznej, Wyd. Gdañskiej Wy¿szej Szko³y Administracji,
Gdañsk 2006, s. 195 i nast.
19 W po³owie 2008 r. odnotowano 1125 multimiliarderów  w³acicieli wiata. Rok póniej mówi³o siê ju¿ o ok. 800. A zatem prywatna w³asnoæ, zamiast stawaæ siê coraz powszechniejsz¹, staje siê domen¹ coraz mniejszej i coraz bardziej wysublimowanej arystokracji. W propagandzie s³yszymy o czym przeciwnym  oto w Rosji 2020 r. 75% spo³eczeñstwa
ma byæ prywatnymi w³acicielami i tworzyæ tzw. klasê redni¹. W USA trwaj¹cy kryzys jest
skutkiem, m.in. urzeczywistniania has³a: ka¿dy Amerykanin w³acicielem swego domu.
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przecie¿ zaspokajanie swoich potrzeb. Je¿eli wymaga to uznania, a nawet podporz¹dkowania siê tym czy innym symbolom, to przyjmuj¹ to jako sposób, jako
skuteczn¹ metodê zaspokajania swych potrzeb. Widz¹ przecie¿, ¿e te jednostki
ludzkie, grupy spo³eczne, narody, które nie chc¹ czy nie mog¹ uznaæ proponowanego symbolu i zjednoczonego z nim konkretnego dzia³ania, s¹ odpowiednio
karane. Kapita³ po prostu wyje¿d¿a lub buduje siê mur, albo po prostu stosuje
inteligentne wyniszczenie  wojnê, najazd. W³aciciele symboli nie ukrywaj¹
swoich dzia³añ przeciw cz³owieczeñstwu  mówi siê o tym, pokazuje w telewizji. Przestrzegaj¹ oni w ten sposób innych przed odwag¹ odrzucania treci, jakie ich symbolika wi¹¿e w Jednoæ. wiat bowiem ma byæ homogeniczny. Polifonia za jest mo¿liwa tylko w przestrzeni zarysowanej przez artefakt kulturowy
zjednoczony z symbolem. S³u¿y to jednostkom ludzkim do wypracowania wy¿szej koncepcji rzeczywistoci. Jej treci¹ jest wiadomoæ, ¿e s¹ czêci¹ si³y
hegemonicznej. wiadomoæ polityczna jest wiêc tu pierwsz¹ faz¹ tworzonej
samowiedzy, w której teoria i praktyka w koñcu siê jednocz¹ (A. Gramsci).
Przyjmowane symbole jednoczone z okrelon¹ konkretnoci¹ wyra¿aj¹ w³anie
ow¹ jednoæ teorii z praktyk¹. Jej znaczenie wzrasta, jeli uzyskuj¹ one przez
pracê intelektualistów sankcjê historyczn¹: ¿e s¹ tworem Dziejów. Oczywicie
praca intelektualistów zmierza do koñca, tj. do wypracowania wiatopogl¹du,
w którym idee w³adaj¹cych i panuj¹cych staj¹ siê ideami epoki.
Dlaczego tak siê dzieje?
Dlatego, ¿e cz³owiek tworzy obraz otaczaj¹cej go rzeczywistoci jako obraz
ogólny. Jednostkowe fakty dowiadczenia s¹ uogólniane, staj¹ siê wiedz¹ jako
tak¹. Stanowi¹ byt teoretyczny cz³owieka  jego kulturê duchow¹. A zatem
rozró¿nione wczeniej momenty pracy ludzkiej: idealny i materialny przeistaczaj¹ siê w dwie rzeczywistoci: materialn¹ i duchow¹. Pierwsza jest podstaw¹ powstawania drugiej, druga za jej pocz¹tkiem, punktem wyjcia w spe³nianej przez
cz³owieka pracy. W ten sposób, z jednej strony, kultura duchowa wyrasta z kultury materialnej, czyli od tego, w jakiej rzeczywistoci cz³owiek ¿yje, zale¿y jego
idealne odzwierciedlenie; z drugiej za kultura duchowa przenika wszystkie sfery
dzia³alnoci ludzkiej, nadaj¹c jej kszta³t zgodny z uzyskanym wczeniej wyobra¿eniem. Dzieje siê tak dlatego, ¿e idealny moment pracy jest teoretycznym istnieniem jednostki ludzkiej. To, co ogólne i zarazem idealne, nie istnieje poza
wiadomoci¹ konkretnej osoby.
* * *
Wracaj¹c do losu, doli M. Heideggera, zauwa¿my, ¿e rzeczywicie losem i dol¹ moj¹ jest to, ¿e pewnego dnia matka wyda³a mnie na ten wiat. Ale
to nie upowa¿nia mnie do przyjmowania postawy computo, ergo sum. Obok bowiem sprywatyzowanych rzeczy materialnych, abstrakcji  symboli wystêpuje
ich znaczenie. Odnajdujemy je poprzez konkretyzowanie, czyli wskazywanie na
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ich miejsce w owej piramidzie kategorii Arystotelesa. Wtedy to mo¿na w g¹szczu symboli odnaleæ pewien porz¹dek. Odnajd¹ siê wiêc symbole, które ukazuj¹c fragment, og³aszaj¹, ¿e s¹ ca³oci¹; które wyra¿aj¹c wolê w³aciciela, t³umacz¹, ¿e s¹ wol¹ ludzk¹ w ogóle; które tworz¹c procedurê, nie dopowiadaj¹,
i¿ jest to procedura tego czy innego interesu prywatnego.
Los, dola Heideggera s¹ w³anie tymi ukrytymi treciami symboli, ich
nie przyswojon¹ abstrakcyjnoci¹, z któr¹ jestestwo nie mo¿e sobie poradziæ.
Los, dola nie s¹ niczym innym jak wol¹ posiadaj¹cych, w³adaj¹cych i panuj¹cych. Warunkiem przyswojenia sobie treci tych pojêæ jest najpierw uznanie za Marksem, ¿e istot¹ emancypacji politycznej jest zadanie zniesienia nieludzkoci dzisiejszej praktyki ¿yciowej, która swój punkt kulminacyjny osi¹ga
w systemie pieniê¿nym. W nim dominuje bowiem rozdwojenie cz³owieka na
obywatela i cz³owieka prywatnego. Ale nie mo¿na uto¿samiaæ emancypacji
politycznej z emancypacj¹ ludzk¹. W tej drugiej chodzi o takie wyzwolenie,
w którym takich rozdwojeñ nie bêdzie; w którym np. feminizm, religijnoæ, ateizm s¹ zbyteczne. Z tego wzglêdu krytyka jest zrazu realna i nastawiona bezporednio na dzia³anie, lecz nie mo¿na w krytyce ograniczaæ siê tylko do krytyki
wyobra¿eñ o wiecie.
Wyobra¿eniami o wiecie zajmuj¹ siê wspó³czesne teorie wiedzy. Ich podstaw¹ jest zachodnioeuropejski, chrzecijañsko-racjonalistyczny ogl¹d wiata,
który pozostawi³ nam w spadku, jak pisa³ Condorcet, [...] dok³adniejsze sprecyzowanie pojêæ, jakie mo¿emy posiadaæ o Najwy¿szej Istocie i jej atrybutach;
rozró¿nienie miêdzy pierwsz¹ przyczyn¹ i wszechwiatem, którym ona ma rz¹dziæ, miêdzy duchem i materi¹. Zawdziêczamy im [scholastykom  A.K.] ustalenie ró¿nych znaczeñ, jakie mo¿emy nadawaæ s³owu »wolnoæ«, sprecyzowanie tego, co rozumiemy przez s³owo »stworzenie«, jak wreszcie dok³adniejsze
rozró¿nienie czynnoci umys³u ludzkiego oraz klasyfikacjê pojêæ, jakie umys³
wytwarza sobie o przedmiotach realnych i ich w³aciwociach20.
Owoce redniowiecznych scholastyków tworz¹ tu symboliczne elementy to¿samoci kulturowej21. Ujawniaj¹ one sw¹ si³ê w analizie zjawisk spo³ecznych.
G³ównym elementem pozosta³oci redniowiecznej wiadomoci jest rozró¿nienie ducha i materii. Rozró¿nienie to przybiera postaæ Heglowskiego pojmowania historii, któremu nadaje siê formê stosunku demokracji do nie-demokracji. Demokracja jest koñcem historii, wiecznym niebem. Nie-demokracja
jako o z³a mo¿e ewentualnie dotrzeæ do demokracji, pod warunkiem ¿e uzna
jej wy¿szoæ, jej wcielanie dobra. To rozró¿nienie mo¿e byæ dwojak¹ podstaw¹
dla praktyki. Po pierwsze, mo¿e przyj¹æ postaæ nierozwi¹zywalnej sprzecznoci,
20 A. N. Condorcet, Szkic obrazu postêpu ducha ludzkiego poprzez dzieje, Warszawa
1957, s. 117; zob. te¿ E. Gilson, Duch filozofii redniowiecznej, Warszawa 1958, s. 44.
21 Por. K. Kwaniewski, To¿samoæ kulturowa, (w:) S³ownik etnologiczny..., s. 351353.
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postaæ wêz³a gordyjskiego, który rozwi¹zano, ale mieczem  dzisiaj wojn¹. Po
drugie, przeciwieñstwo to mo¿na rozwi¹zaæ za porednictwem Heglowskiego
zniesienia (aufhebung), czyli zachowania demokracji i nie-demokracji w jednym. W czym? W systemie przysz³oci, w którym cz³owiek bêdzie móg³ wzrastaæ w swoim cz³owieczeñstwie, bêd¹c podmiotem jednocz¹cym w sobie to, co
gatunkowe, ludzkie i to, co jednostkowe, konkretne. Bycie jego bêdzie wiêc to¿same z bytem i jego jednostkowym wyrazem.
redniowieczne pozosta³oci wiadomociowych elementów kultury ujawniaj¹ siê ponadto w tym, ¿e nieliczne, wybrane jednostki: w ekonomii multimiliarderzy, w polityce tzw. politycy, w ideologii tzw. królowie filozofów przeciwstawiaj¹ siê  jako czynny duch, spiritus movens  reszcie ludzkoci jako
bezdusznej, wykluczonej masie. Czynny duch jest, oczywicie, podmiotem
historii  owym Pierwszym Motorem, za bezduszna, wykluczona masa jest
jej przedmiotem, materi¹ dla podmiotu. Zupe³nie jak w systemie Arystotelesa.
Zglobalizowany system kapita³u finansowego nie jest dla ludzkoci. To ludzkoæ
jest dla tego systemu. Ów czynny duch czuje potrzebê pouczenia masy, powiedzenia jej, czym ona nie jest, a czym powinna byæ. W ró¿nych chwilach, gdy
czynny duch chce potwierdziæ sw¹ to¿samoæ, sw¹ historyczn¹ wielkoæ,
wówczas stosuje moralnoæ filantropijn¹. Urz¹dza wiêc bale dobroczynne i inne
tego typu imprezy, na których bawi¹c siê dowodzi swej mi³oci do masy. Treci¹ tej mi³oci jest litoæ nad bezsiln¹ rzekomo mas¹. Litoæ ta w pracy czynnego ducha jest podstaw¹ tworzenia specyficznego stosunku miêdzy intelektualistami a prostaczkami  ci pierwsi lituj¹ siê nad ubóstwem duchowym
tych drugich. Wszak Bóg od wieków lituje siê nad ubogim duchem  t³umacz¹
teologowie.
Intelektualici usi³uj¹ staæ siê wieszczami, mesjaszami, zbawicielami wyzwalaj¹cymi ludzkoæ od jej masowoci. A poniewa¿ ich rzeczywistoci¹ jest wiat
myli, to wyzwolenie to ogranicza siê do krytyki pojêæ, którymi masa siê pos³uguje. Istot¹ tej krytyki jest przenoszenie pojêæ potocznych, wziêtych z ¿ycia codziennego, ze sfery, gdzie pojêcia te znacz¹ co konkretnego, do sfery wiata
czystych myli. Ich metoda wiêc nie uwalnia od konkretnoci, a przez to od s³aboci mylenia potocznego, przejawowego, zdroworozs¹dkowego, religijnego.
Aby owo mylenie utrwaliæ poprzez jego unaukawianie, przekszta³ca siê je
w poznanie fundamentalne.
W czasach kryzysu czynny duch t³umaczy, ¿e istniej¹ce negatywne procesy spo³eczne s¹ skutkiem niezrozumienia idei lub niepe³nego jej urzeczywistnienia22. Chc¹c to udowodniæ, trzeba najpierw zinterpretowaæ te zdarzenia spo³ecz22 W trwaj¹cym od 2008 r. kryzysie ekonomicznym usi³uje siê uregulowaæ dzia³ania
kapita³u finansowego. Podobnie chcia³ biblijny Lot, który zwleka³ z wyjciem z Sodomy, nie
godz¹c siê z decyzj¹ jej zniszczenia. Zosta³ wiêc schwytany i si³¹ z niej wyprowadzony (Rdz.
19,15).
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ne w kategoriach dobrego systemu kapitalistycznego, by nastêpnie wykazaæ,
¿e wiat innej, lepszej idei nie wymyli³. Po prostu ci, którzy ide¹ t¹ siê pos³uguj¹, nie doroli do niej. S¹ chciwi, pope³niaj¹ b³êdy, a kryzys to kumulacja wielu b³êdów w tym samym czasie. Dobry system kapitalistyczny urzeczywistniaj¹ niedoskonali ludzie. St¹d w mass mediach tak du¿o mówi siê o premiach
mened¿erskich, ale nic nie mówi siê o w³acicielach. Trwaj¹cy kryzys przekszta³ca siê wiêc w kryzys moralnoci i twierdzi siê, ¿e znajomoæ praw moralnych
nie od razu jest doskona³a, a tym bardziej ich urzeczywistnianie. Taki wysi³ek
to wiêtoæ, a na to staæ nielicznych. Tak wiêc system jest dobry, tylko le przez
spo³eczeñstwo rozumiany i urzeczywistniany. Sofizmat ten wydaje siê byæ wersj¹
grzechu pierworodnego. Istniej¹cy wiat jest fa³szywy, jest opacznym urzeczywistnieniem prawdziwych idei. Tym uzasadnia siê równie¿ ideê podzia³u spo³eczeñstwa na intelektualistów i prostaczków. Intelektualici maj¹ za zadanie
pouczaæ masy, t³umaczyæ im istotê konstruowanej przez siebie idei.
Dobry system kapitalistyczny opiera siê na zasadzie w³asnoci prywatnej.
Przyjmuje siê to za³o¿enie jako fakt bezsporny. Ekonomia polityczna, która uznaje stosunki oparte na w³asnoci prywatnej za ludzki i rozumny dogmat, popada
w sprzecznoæ tak¹, w jak¹ popada teolog, który nadaj¹c wyobra¿eniom religijnym interpretacjê ludzk¹, podwa¿a tym samym zasadnicz¹ sw¹ przes³ankê  nadludzki charakter religii (K. Marks). Powierzchowne obserwacje produkcji kapitalistycznej pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e p³aca robocza i zysk kapitalistyczny nie s¹
sprzeczne ze sob¹, ¿e wartoæ jest rozumnie okrelana wed³ug kosztów produkcji i spo³ecznej u¿ytecznoci danej rzeczy, a wysokoæ p³acy roboczej w drodze
wolnej umowy kapitalisty i robotnika. Pozór ten jednak ukrywa istotê rzeczy,
a mianowicie to, ¿e: (1) miêdzy p³ac¹ robocz¹ a zyskiem kapitalisty istnieje
sprzecznoæ; (2) wartoæ produktu jest okrelana w sposób zupe³nie przypadkowy; (3) wysokoæ p³acy nie jest wyznaczana w drodze wspólnej umowy, gdy¿
robotnik  na skutek przemocy strukturalnej  musi zgodziæ siê na okrelon¹
wysokoæ p³acy, a kapitalista musi p³aciæ robotnikowi mo¿liwie jak najmniej,
¿eby wygrywaæ w walce z konkurencj¹.
redniowieczne pozosta³oci wiadomociowych elementów kultury zawieraj¹ wiêc ca³ociowy punkt widzenia zjawisk spo³ecznych. Nêdza i bogactwo
stanowi¹ ca³oæ wzajemnie siê dope³niaj¹c¹. Nie mo¿e byæ nêdzy bez bogactwa
i bogactwa bez nêdzy  tak t³umacz¹ intelektualici. Ca³oæ tê konstruuje siê
po to, aby móc zadawaæ teologiczne pytania o przes³anki jej istnienia, o przyczyny istnienia tej ca³oci, przyczyny, które maj¹ rzekomo istnieæ poza bogactwem i nêdz¹. W ten sposób intelektualici mog¹ rozprawiaæ o ró¿nych ideach, które nie naruszaj¹ bogactwa ani nie zmniejszaj¹ nêdzy, g³odu, wojen,
handlu niewolnikami i narkotykami. Intelektualici znajduj¹ swój przedmiot
krytyki poza obrêbem przedmiotu, który rzekomo badaj¹. Tymczasem ca³oæ
tworzona przez nêdzê i bogactwo nie jest niczym innym jak ruchem jego obu
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stron i w³anie w naturze tych obu stron le¿y przes³anka jej istnienia. Tote¿ intelektualici uchylaj¹ siê od studiowania tego rzeczywistego ruchu, który tworzy ca³oæ, i g³osz¹, ¿e s¹ ponad tymi ekstremalnymi stronami, ¿e s¹ w tzw. centrum, w którym  zw³aszcza w jego politycznej treci  jest bardzo ciasno.
Trudno w nim odró¿niæ, kto kim jest.
Poszukuj¹c przyczyn istnienia wyabstrahowanej ca³oci poza ni¹, intelektualici odrzucaj¹ tezy o socjalizmie dlatego, ¿e uzna³ on robotników za bogów, ¿e przypisa³ robotnikom dziejow¹ rolê twierdz¹c, ¿e tylko oni wyzwalaj¹c siebie, wyzwol¹ zarazem ludzkoæ. Krytyka ta jest konsekwencj¹ przyjêtych
wczeniej za³o¿eñ. Je¿eli przyczyna istnienia ca³oci znajduje siê poza ni¹, to
jest spraw¹ oczywist¹, ¿e ¿aden z elementów tej ca³oci nie mo¿e pe³niæ dziejowej roli. Je¿eli ju¿, to tak¹ rolê mo¿e pe³niæ Historia, której wspomniana ca³oæ jest wytworem? A ponadto, co zrobiæ z dobr¹ ide¹ kapitalizmu? Czy¿
dziêki niej i dla niej nie nasta³ koniec historii?
Stosowane przez intelektualistów rozró¿nienie: duch  materia, byt  nie-byt
przekszta³cane s¹ w: wykszta³cenie  brak wykszta³cenia, posiadanie  brak posiadania. Pierwotne przeciwieñstwo bogactwo  nêdza przeistoczy³o siê w ww.
przeciwieñstwa, które równie¿ musz¹ mieæ swoj¹ przyczynê poza nimi. Ale
przyczyny te ³atwiej odnaleæ, gdy¿ s¹ bardziej konkretne. Przyczyn¹ konstruowanych przeciwieñstw jest profanacja, niezrozumienie idei równoci. Trzeba tu zauwa¿yæ, ¿e wniosek jest potwierdzeniem przyjêtego wczeniej za³o¿enia. Je¿eli bowiem w za³o¿eniu przyjêto, ¿e wspomniana ca³oæ, bêd¹c ca³oci¹
realn¹, musi mieæ swoj¹ przyczynê poza sw¹ realnoci¹, to dowolna spekulacja
przyczynê tê ³atwo skonstruuje. W sformu³owanym wniosku chodzi wiêc o zrozumienie idei równoci. Nakaz rozumienia uprzedmiotawia przeciwieñstwo
wykszta³cenie  brak wykszta³cenia.
Nietrudno dostrzec, ¿e idea równoci zosta³a wziêta ze redniowiecznych
pozosta³oci wiadomociowych elementów kultury. Wszyscy stworzeni ludzie
s¹ przecie¿ z natury równi. Ich teraniejsza, ziemska nierównoæ jest skutkiem
nieznajomoci dobra i z³a oraz posiadanej przez ludzi wolnej woli i wielu innych
jeszcze teologicznych braków.
Intelektualici rzeczywistoæ zastêpuj¹ skonstruowanymi przez siebie kategoriami zdroworozs¹dkowymi. Kategoriom tym nadaj¹ wartoæ jedynej prawdy, której zrozumienie rozwi¹¿e realne problemy spo³eczne. Je¿eli tak, to z³o
polega tylko na myleniu robotników, na niewiedzy o tym, co wypada, a czego nie wypada23. Ale ci masowi robotnicy nie wierz¹ w to, by mogli za pomoc¹ czystego mylenia, wymusiæ spotkanie z premierem, spowodowaæ, aby nie
k³ama³, a samym rezonowaniem pozbyæ siê panów przemys³owców i swego w³a23 Protesty mo¿na organizowaæ, ale nie wypada ich organizowaæ przed domem premiera,
wszak ma on prawo do jakiej prywatnoci  mówi³ Prezydent RP.
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snego, praktycznego poni¿enia. Oni odczuwaj¹ nader bolenie ró¿nicê miêdzy
bytem i myleniem, miêdzy wiadomoci¹ i ¿yciem. Oni wiedz¹, ¿e w³asnoæ,
kapita³, pieni¹dz, praca najemna itp. to nie s¹ wytwory wyobrani, lecz konkretne produkty ich autoalienacji. Musz¹ byæ wiêc zniesione w sposób praktyczny,
konkretny, jeli cz³owiek ma staæ siê cz³owiekiem nie tylko w myleniu, w wiadomoci, ale w egzystencji masowej, w ¿yciu. Intelektualici za pouczaj¹ robotników, ¿e przestaj¹ oni w rzeczywistoci byæ robotnikami najemnymi z chwil¹, gdy przezwyciê¿¹ myli o pracy najemnej, gdy przestan¹ uwa¿aæ siê za
robotników pracy najemnej i zgodnie z tym nie bêd¹ czuæ siê poni¿ani. Jako
absolutni idealici, jako eteryczne istoty, mog¹ te¿ potem ¿yæ oczywicie eterem
czystego mylenia. Intelektualici s¹dz¹, ¿e znios¹ praktyczne wady kapita³u,
gdy przezwyciê¿¹ w myli kategoriê kapita³u24. Praca intelektualistów przekszta³ca siê wiêc w pracê marzycieli, w budowanie utopijnych utopii. Intelektualici marzyciele zastêpuj¹ teoretyczne analizy rzeczywistoci takiej, jak¹ jest
ona w rzeczywistoci przez analizy powinnociowe. Nietrudno tu zauwa¿yæ, ¿e
teoretyczne rozwa¿ania intelektualistów poprzedzone s¹ za³o¿eniami ideologicznymi umocowanymi w redniowiecznych pozosta³ociach wiadomociowych elementów kultury25.
Widaæ, jak rozró¿nienie: wykszta³cenie  brak wykszta³cenia staje siê kulturalnym towarzystwem i niekulturaln¹ mas¹. Ta druga nie zosta³a wtajemniczona w procedury, aktualne mody, zwyczaje, w to, co kulturalne towarzystwo uznaje za cechy wykszta³cenia. Owa niekulturalna masa jest sprawc¹
wszelkiego z³a spo³ecznego. Intelektualici w mass mediach przecigaj¹ siê w
ukazywaniu przypadków pijañstwa, bicia dzieci, wyrzucania noworodków do
mietnika i jeszcze innych niegodziwych zachowañ owej masy. Przedstawiane obrazy maj¹ potwierdziæ, ¿e wy¿ej przedstawione rozró¿nienie nie jest wyssane z palca. Efekt tych zabiegów to okrelone wartociowania ró¿nych stylów
¿ycia, obyczajów, regu³ moralnych obowi¹zuj¹cych w poszczególnych grupach
spo³ecznych. Przeciwieñstwem niekulturalnej masy jest arystokracja jako jedyny region kultury. Kultura odnajduje swoj¹ personifikacjê, rzekom¹ istotê
w kulturalnym towarzystwie, w arystokracji. Na marginesie dopowiedzmy, ¿e
kulturalne towarzystwo musi odpowiednio i w odpowiednim miejscu zamieszkiwaæ. Wówczas kultura i masa staj¹ siê stolic¹ i prowincj¹.
Hierarchizacja poziomów kultury, wartociowanie, dzielenie spo³eczeñstwa
na czêæ kulturaln¹ (wybranych) i niekulturaln¹ (potêpionych) jest oczywicie
wynikiem przypisania pewnych prywatnych symboli tym, a nie innym konkretnym treciom mieszcz¹cym siê w abstrakcjach artefaktów kulturowych. Kulturalne towarzystwo ma te¿ swoje tajemnice, zwane te¿ tajemnic¹ pañstwow¹.
24
25

Por. K. Marks, F. Engels, Dzie³a, t. 2, KiW, Warszawa 1979, s. 6465.
Por. St. Kozyr-Kowalski, O ideologii, Warszawa 1982, s. 5055.
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Jest to tak wa¿ny szczegó³, ¿e np. w Polsce nawet niektórzy pos³owie nie s¹ dopuszczeni do tych tajemnic. Oczywicie, nie o tajemnice tu chodzi, ale o dostêp
do pewnych mo¿liwoci zaspokajania potrzeb.
Tajemnica jako kategoria uosabiaj¹ca kulturê i cywilizacjê identyfikuje siê
z kultur¹ arystokratyczn¹. Charakteryzuj¹ j¹ chrzecijañstwo i moralnoæ, szczêcie rodzinne i dobrobyt. To wszystko, oczywicie, jest tylko na pokaz, na zewn¹trz. wiêtoszkowatoæ, zdrady ma³¿eñskie, ob³uda ukrywane s¹ pod zewnêtrzn¹ pobo¿noci¹, uczciwoci¹, rzekom¹ bezinteresownoci¹.
redniowieczne pozosta³oci wiadomociowych elementów kultury ujawniaj¹ swoj¹ w¹tpliw¹ si³ê w naprawianiu skutków kryzysu wywo³anego walk¹
w³acicieli miêdzy sob¹. Widaæ to w przeró¿nych programach naprawczych,
w których dominuj¹ nastêpuj¹ce postulaty: 1) bogactwo czêsto prowadzi do rozrzutnoci, rozrzutnoæ  do ruiny; 2) negatywne skutki bogactwa wynikaj¹
z tego, ¿e bogata m³odzie¿ jest niedostatecznie instruowana; 3) dziedziczenie
i w³asnoæ prywatna s¹ i musz¹ byæ nietykalne, wiête i wolne od opodatkowania; 4) bogaty jest moralnie obowi¹zany sk³adaæ robotnikom sprawozdanie ze
sposobu gospodarowania swym maj¹tkiem; wielki maj¹tek to dziedziczny depozyt powierzony w³acicielowi, który powo³any jest tym samym do w³aciwego
spo¿ytkowania go zarówno dla siebie, jak i dla innych; 5) pañstwo ma obowi¹zek uczyæ bogat¹ m³odzie¿ zasad ekonomii; maj¹tek musi mieæ bowiem wymiar
moralny; 6) pañstwo musi zaj¹æ siê tak¿e zagadnieniem pracy, stworzyæ warunki dla zrzeszenia kapita³ów i pracy, i to takiego zrzeszenia, które by by³o uczciwe, rozumne, sprawiedliwe, które chroni³oby interes robotnika, nie przynosz¹c
jednak¿e uszczerbku maj¹tkowi bogatego; pañstwo ma ³¹czyæ obie te klasy wiêzami wzajemnej sympatii i wdziêcznoci, a przez to zapewniæ spokój spo³eczny.
Warto zwróciæ uwagê na inne jeszcze konsekwencje, do jakich prowadzi prywatna w³asnoæ symboli i konkretnych treci, z jakimi siê owe symbole jednoczy. Poprzestaj¹c na wy¿ej przedstawionych, warto zauwa¿yæ, ¿e istniej¹ce dot¹d byty spo³eczne organizowa³y spo³eczeñstwa, które mo¿na nazwaæ
prehistorycznymi. Symbol, z którym mamy do czynienia w kapitalizmie globalnym, zwiastuje przejcie od historii spo³ecznej do historii ludzkiej jako ludzkiej,
a miejsce walki, wojny wszystkich ze wszystkimi zajmie wzrastanie cz³owieka
w swoim cz³owieczeñstwie.
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Streszczenie

Abstract

Filozofia rosyjska zrodzi³a siê w X wieku
z chwil¹ przyjêcia przez Rosjê prawos³awia.
Nie wszyscy historycy zgadzaj¹ siê z tym pogl¹dem. Przede wszystkim odmawiaj¹ filozoficznego charakteru pierwszej refleksji dotycz¹cej cz³owieka, Boga, wiata, podkrelaj¹c
jej teologiczne pochodzenie. Tymczasem redniowieczna Ru, podobnie jak Europa tamtych czasów, problemy filozoficzne rozpatrywa³a na gruncie teologii. Dopiero dalsze losy
tych dwóch nauk potoczy³y siê innymi drogami. Prawos³awna filozofia na tyle przeniknê³a
kulturê rosyjsk¹, ¿e zadecydowa³o to o jednej
z jej osobliwoci, wyra¿aj¹cej siê w przekonaniu o wspó³istnieniu wiary i rozumu. Dziewiêtnasto- i dwudziestowieczni rosyjscy filozofowie powracali i odwo³ywali siê do pogl¹dów
Ojców Kocio³a. Najwa¿niejsze idee rosyjskie
wyp³ynê³y z redniowiecznej myli religijnej.

Russian philosophy was born in the Xth
century, once Russia became Orthodox. Not all
historians, both Russian and Western, agree
with this view. They are rather willing to mention XVIII/XIX century. They mostly refuse
the philosophical character of these first reflections concerning God, the world, man and
point out their theological origin. Meanwhile,
the medieval Russia, just like the medieval
Europe, was considering the philosophical
problems in the light of theology. Only later
those two philosophies went their separate
ways. The Orthodox philosophy largely permeated the Russian culture and shaped its characteristics, with the belief for the co-existence
of faith and reason. Many XIXth and XXth century Russian philosophers had returned to the
medieval reflection of the Church Fathers and
had made it the foundation of their views.

Pocz¹tek i dzieje Rosji wp³ynê³y w istotny sposób na charakter i rozwój rosyjskiej myli filozoficznej. Nie wszyscy historycy zgadzaj¹ siê z tym pogl¹dem.
Po pierwsze, odmawiaj¹ filozoficznego charakteru pierwszym poszukiwaniom
mylicieli wierz¹cych; po drugie, nie dostrzegaj¹ znacz¹cego wp³ywu tego okresu
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na dalsze losy myli rosyjskiej. Dlatego wiêkszoæ historii filozofii rosyjskiej zaczyna siê od renesansu religijno-filozoficznego. Czytaj¹c jednak pogl¹dy np.
W³odzimierza So³owjowa, samoistnie pojawia siê pytanie o ród³o przekonañ religijnych Rosjan. Nie pojawi³o siê ono bowiem nagle, ewoluowa³o wraz z rozwojem Rosji.
U podstaw pañstwowoci i kultury rosyjskiej le¿y prawos³awie. Wielu wspó³czesnych filozofów rosyjskich wraca do korzeni religijnych, m.in. Miko³aj Bierdiajew, dla którego ród³em filozofii jest religia, a tak¿e Siemion Frank, który
w swej filozofii odwo³uje siê, chocia¿ nie wprost, do teologii hezychazmu. Jak
pisze Barbara Czardybon, Frank bazuje na dorobku Kuzañczyka, a ten  jak wiadomo  rozwija³ myl jednego z prekursorów hezychazmu, Pseudo-Dionizego1.
W X wieku, po przyjêciu przez Ru chrztu, równoczenie i ³¹cznie nast¹pi³
rozkwit idei teologicznych i filozoficznych. Przyjêcie chrzecijañstwa z Bizancjum zdecydowa³o o prawos³awnym charakterze pañstwowoci, a tak¿e myli
filozoficznej. Czasy redniowiecznej Rusi to czas narodzin filozofii prawos³awia.
Duchownym dobrze by³a znana tradycja antyczna, zw³aszcza dzie³a Platona,
Arystotelesa i Augustyna, próbowano j¹ nawet adaptowaæ. Z drugiej strony dominowa³a w znacznym stopniu egzegeza pism Ojców Kocio³a, oparta na kategoriach teologicznych, lecz o konsekwencjach filozoficznych. Refleksja na temat cz³owieka, jego poznania, miejsca w wiecie, Boga kszta³towa³y siê na
gruncie wiary prawos³awnej.
Rozpad na chrzecijañstwo bizantyjskie i rzymskie oznacza³ podzia³ religijno-kulturowy, oddalenie siê Wschodu od Zachodu. Nie nast¹pi³o to jednak gwa³townie. Pocz¹tkowo inspiracja p³ynê³a ze róde³ bliskich greckiej tradycji. Tak¹
inspiracj¹ by³a m.in. twórczoæ Jana z Damaszku. Niestety, przeszkod¹ w oswajaniu tradycji antyku okaza³ siê jêzyk, bowiem Ru przyjê³a jêzyk bu³garski.
Tylko nieliczni mogli zapoznaæ siê ze spucizn¹ Greków. Niektórzy historycy
uwa¿aj¹, ¿e to zadecydowa³o o zapónieniu filozofii rosyjskiej. Dalsze losy
Rusi zwi¹zane by³y z coraz wiêkszym uniezale¿nieniem siê Cerkwi od w³adz
wieckich, a co za tym idzie  z coraz wiêksz¹ ortodoksj¹ religijn¹.
Fakty z dziejów Rosji wp³ynê³y na ca³okszta³t myli rosyjskiej. Czêsto jednak
pomija siê ten pierwszy okres, nie dostrzegaj¹c w nim nic twórczego. ledz¹c jednak losy XIX-wiecznej filozofii rosyjskiej trudno nie obejrzeæ siê wstecz i nie zapytaæ, sk¹d w tej myli silne przekonanie, ¿e wiara mo¿e stanowiæ ród³o wiedzy.
Lilianna Kiejzik dzieli historyków filozofii rosyjskiej na pesymistów i optymistów. Do pierwszej grupy zalicza m.in. Gustawa Szpeta, który w swej Histo1 Zob. B. Czardybon, Realizm mistyczny Siemiona L. Franka, [online] <www.e-bookowo.pl>, dostêp: 20.02.2010, s. 14. Jak pisze autorka: Mnisi z klasztorów na górze Athos, nawi¹zuj¹c do rozró¿nienia w. Bazylego Wielkiego (329379) na istotê Boga oraz jego przejawy, wzmocnili pogl¹d o niepoznawalnoci Boskiej natury. Boskie energie s¹ tutaj pojmowane
jako objawienie substancji Boga.
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rii filozofii podkrela, ¿e Rosja nie mia³a historycznego dziedzictwa kulturowego i tradycji antycznej. Do optymistów natomiast zosta³ zaliczony cerkiewny
historyk filozofii rosyjskiej Aleksander Nikolskij. Jak pisze Kiejzik [...] w swej
fundamentalnej rozprawie Rosyjska duchowno-akademicka filozofia jako prekursorka s³owianofilstwa i filozofii uniwersyteckiej (1907) [...] w ostrych s³owach
przypomnia³, ¿e filozofia rosyjska nie mo¿e byæ kojarzona wy³¹cznie z filozofi¹
wyk³adan¹ w uniwersytetach, bowiem istnia³a i istnieje te¿ filozofia cerkiewna,
a jej wp³yw na rozwój filozofii XIX wieku jest nie do przecenienia2.
Czytaj¹c ró¿ne historie filozofii rosyjskiej, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e dominuje jednak pogl¹d pesymistyczny. Wielokrotnie podnoszone s¹ zarzuty dotycz¹ce nieoryginalnoci, a wrêcz wstecznoci myli rosyjskiej. Taka refleksja
wynika czêsto z porównania filozofii rosyjskiej z filozofi¹ Zachodu. Wspó³czeni narodowi historycy broni¹ idei rosyjskiej, odkrywaj¹c jej ród³a, pisz¹c o jej
osobliwociach, a zarazem podkrelaj¹c identycznoæ problemów filozoficznych
podejmowanych przez mylicieli Wschodu i Zachodu. Do zwolenników tej koncepcji nale¿y m.in. polski badacz Jan Krasicki, przywo³uj¹cy s³owa Borisa Wyszes³awcewa: Podstawowe problemy filozofii wiatowej s¹ rzecz jasna problemami filozofii rosyjskiej i w tym sensie nie istnieje ¿adna specyficznie rosyjska
filozofia. Istnieje jednak rosyjskie podejcie do wiatowych problemów filozoficznych, rosyjski sposób ich prze¿ywania i rozwa¿ania3. Sam nazywa mylowym anachronizmem przeciwstawianie tych dwóch filozofii.
Jak pisze Aleksander Zamalejew, jeden ze znamienitszych wspó³czesnych
historyków rosyjskiej filozofii: Rosyjska filozofia [...] zaczyna siê od oswojenia kultury Bizancjum, na fundamencie której kszta³tuj¹ siê kierunki narodowej
filozofii (lubomudria)4. W spucinie bizantyjskiego chrzecijañstwa nale¿y poszukiwaæ pierwszych inspiracji filozofii rosyjskiej.

Jan Damasceñski
Jan z Damaszku (675  ok. 750), Ojciec Kocio³a Wschodniego, to jeden
z najwybitniejszych pisarzy chrzecijañskich, przez historyków uznany za ostatniego klasyka bizantyjskiej patrystyki i pierwszego scholastyka. Jego dzie³a stanowi³y znacz¹c¹ inspiracjê dla twórczoci m.in. w. Tomasza z Akwinu.
2

L. Kiejzik, Rozum a religia w filozofii rosyjskiej, [online] <www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl>, dostêp: 18.01.2010.
3 B.B. Wyszes³awcew, Wiecznoje w russkoj fi³osofii, cyt. za: J. Krasicki, Europejskoæ
i rosyjskoæ filozofii rosyjskiej, (w:) Granice Europy. Granice filozofii, pod red. W. Rydzewskiego i L. Augustyna, Kraków 2007, s. 14.
4 À.Ô. Çàìàëååâ, Ñàìîñîçíàíèå Ðîññèè. Èññëåäîâàíèÿ ïî ðóññêîé ôèëîñîôèèá
ïîëèòîëîãèè è êóëòóðå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010, s. 16.
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Jan Damasceñski zajmowa³ siê mo¿liwoci¹ poznania sfery duchowej w oderwaniu od rzeczywistoci materialnej. Mia³ przy tym wiadomoæ znaczenia filozofii dla teologii. W jego twórczoci dominuje refleksja religijna, jednak napisa³ tak¿e wyró¿niaj¹c¹ siê swym filozoficznym charakterem Dialektykê
(Äèàëåêòèêà, èëè ôèëîñîôñêèå ãëàâû), przet³umaczon¹ na rosyjski dopiero
w XIV wieku przez Andrzeja Kurbskiego (15281583). Jest to jedna z trzech
czêci podstawowego dzie³a ród³a wiedzy (Fons scientiae). Dwie pozosta³e dotycz¹ historii herezji oraz wiary prawdziwej, tzn. syntezy nauk Ojców greckich
traktuj¹cych o Bogu, stworzeniu, cz³owieku. Celem Dialektyki  jak pisze sam
Damasceñski  by³o okrelenie filozofii z uwzglêdnieniem boskich i wieckich
róde³ wiedzy. Zawar³ w niej definicje i podzia³ filozofii, omówi³ Arystotelesowskie kategorie bytu oraz pogl¹dy na temat osoby i indywiduum. Inspiracj¹ tej filozoficznej refleksji by³a myl Arystotelesa. Za nim ten arabski uczony podaje, ¿e
podstaw¹ nauki ka¿dego chrzecijanina powinna byæ logika5. Tak wiêc sylogizm
jest w Dialektyce konsekwentnie stosowany m.in. w okreleniu filozofii.
Jan Damasceñski formu³uje szeæ definicji filozofii:
1. Filozofia to poznanie tego co jest, co istnieje (ïîçíàíèå ñóùåãî êàê
òàêîãî), przedmiotem poznania i rozumienia ma byæ przede wszystkim natura
bytów istniej¹cych (ñóùå).
2. Filozofia to poznanie rzeczy boskich i ludzkich (ïîçíàíèå Áîæåñòâåííûõ è ÷åëîâå÷åñêèõ âåùåé), poznanie to odnosi siê zarówno do tego co
widzialne, jak i niewidzialne, do tego co cielesne i duchowe.
3. Filozofia to namys³ nad mierci¹ (ïîìûøëåíèå î ñìåðòè ïðîèçâîëüíîé
è åñòåñòâåííîé), zawieraj¹ siê w nim pytania o miertelnoæ i niemiertelnoæ.
4. Filozofia to upodabnianie siê do Boga (óïîäîáëåíèå Áîãó â âîçìîæíîé
äëÿ ÷åëîâåêà ñòåïåíè), nastêpuje ono przez sprawiedliwoæ, wiêtoæ i dobro.
Sprawiedliwoæ to tyle co: nie obra¿aæ siê, nie s¹dziæ i dawaæ ka¿demu tyle, na
ile zapracowa³. Zadaniem filozofii jest wypracowanie zasad moralnych, dziêki
którym cz³owiek zbli¿y siê do Boga.
5. Filozofia to sztuka ze sztuk, nauka z nauk (èñêóññòâî èç èñêóññòâ
è íàóêà èç íàóê), filozofia jest wrêcz pocz¹tkiem wszelkich sztuk.
6. Filozofia to umi³owanie m¹droci (ëþáîâü ìóäðîñòè), przy czym najwy¿sz¹ m¹droci¹ jest Bóg, czyli filozofia to umi³owanie Boga6.
Ostatnia z definicji jest fundamentalna dla rozumienia Boga. W trzeciej czêci pt. Wyk³ad wiedzy prawdziwej Jan z Damaszku pisze: Nieskoñczony jest
5

Èîàíí Äàìàñêèí, Äèàëåêòèêà, èëè ôèëîñîôñêèå ãëàâû, Ìîñêâà 1999, s. 42: Èòàê,
â âèäó òîãî, ÷òî åñòü ôèëîñîôèÿ è åñòü ïîçíàíèå ñóùåãî, ìû ñêàæåì î ñóùåì. Íî äîëæíî
çíàòü, ÷òî ñïåðâà ìû áóäåì çàíèìàòüñÿ ëîãè÷åñêîé ÷àñòüþ ôèëîñîôèè: ïîñëåäíÿÿ  ñêîðåå
îðóäèå ôèëîñîôèè, ÷åì åå ÷àñòü, èáî (ôèëîñîôèÿ) ïîëüçóåòñÿ åé ïðè âñÿêîì äîêàçàòåëüñòâå.
6 Ibidem, s. 107108.
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wiêc Bóg i niepojêty, i tylko to jedno mo¿na w nim poj¹æ: nieskoñczonoæ i niepojêtoæ. Aczkolwiek mówimy o Bogu w formie twierdzenia, nie wyra¿a to jego
natury, lecz tylko przejawy natury. Nie jest bowiem ¿adnym z istniej¹cych bytów  nie jakoby nie by³, ale dlatego, ¿e wznosi siê ponad wszystkie byty i ponad samo istnienie. Jeli bowiem nasze poznanie jest takie, jakie s¹ byty, wtedy
to co jest ponad poznaniem, oczywicie musi byæ te¿ ponad bytem. I odwrotnie,
to co jest ponad bytem, musi te¿ byæ ponad poznaniem7.
Jan Damasceñski, podobnie jak Arystoteles, dzieli filozofiê na teoretyczn¹
i praktyczn¹. Do pierwszej zalicza teologiê, matematykê i fizjologiê. Matematykê dzieli na arytmetykê, geometriê i astronomiê. Celem filozofii teoretycznej jest
przede wszystkim poznanie tego, co bezcielesne, niematerialne  czyli Boga.
Podporz¹dkowana jest temu fizjologia, zadaniem której jest badanie tego, co cielesne i materialne (rolin, zwierz¹t, przyrody nieorganicznej). Matematyka zajmuje miejsce miêdzy tym co materialne i niematerialne, oznacza to, ¿e czasami
jest zale¿na od materii, a innym razem nie zale¿y od niej.
W filozofii praktycznej zawiera siê etyka, ekonomia i polityka. Jej zadaniem
jest porz¹dkowanie norm moralnych i nauka organizowania ¿ycia cz³owieka w
sferze indywidualnej i spo³ecznej. Etyka odnosi siê do cz³owieka jako jednostki, indywiduum, ekonomia do cz³owieka istniej¹cego w rodzinie, a polityka do
cz³owieka jako cz³onka spo³ecznoci miasta8.
Jan z Damaszku, pisz¹c o zagadnieniach chrystologicznych, pos³ugiwa³ siê
wypracowanymi w dialektyce metodami filozoficznymi. U¿y³ ich m.in. do opisania dwóch natur Chrystusa: boskiej i ludzkiej. Aby ich nie ³¹czyæ i nie mieszaæ, pos³u¿y³ siê hipostaz¹9: Poprzez uniê hipostatyczn¹ S³owo udzieli³o hipostazy naturze ludzkiej i dlatego cz³owieczeñstwo Chrystusa nie pozosta³o poza
hipostaz¹, chocia¿ nie tworzy³o odrêbnej osoby. Zarówno charakterystyczne cechy indywidualnego cz³owieka Jezusa, jak i istotowe w³asnoci ogólnej natury
(cz³owieczeñstwa), do której nale¿y, przypisuje siê boskiej hipostazie S³owa10.
Twórczoæ Jana z Damaszku wp³ynê³a na rozwój teologii i filozofii zarówno
na Wschodzie, jak i Zachodzie, a XX-wieczni filozofowie-teologowie rosyjscy,
tacy jak Pawe³ Florenski czy Siergiej Bu³gakow, uczynili jego refleksjê fundamentem swojej twórczoci.

7

Jan Damasceñski, Wyk³ad wiary prawdziwej, cyt. za: W. £osski, Teologia mistyczna
Kocio³a Wschodniego, Warszawa 1989, s. 32.
8 Zob. È. Äàìàñêèí, op. cit., s. 108.
9 Hipostaza  termin wywodz¹cy siê od grec. hypostasis  podstawa, to co pod
spodem. Oznacza pojecie abstrakcyjne lub ogólne uznane za konkretny byt jednostkowy.
10 A. Palusiñska, Jan z Damaszku, (w:) Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5, Lublin
2004, s. 4.
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Egzegeza Cyryla Turowskiego
Jak pisze Leonid Sto³owicz: W redniowiecznej Rusi, podobnie jak w redniowiecznej Europie Zachodniej, dominuj¹c¹ form¹ wiadomoci spo³ecznej
by³a religia. Dlatego i filozoficzna interpretacja wiata i cz³owieka by³a przede
wszystkim domen¹ teologii11. Wród rosyjskich redniowiecznych egzegetów
szczególnie zas³ynêli: Hilarion Kijowski, Klient Smolatycz, W³odzimierz Monomachia i Cyryl Turowski.
Cyryl Turowski urodzi³ siê na pocz¹tku XII wieku w Turowie, ówczesnym
najaktywniejszym centrum kulturowym Bia³orusi. By³ duchownym. W 1148 r.,
kiedy metropolit¹ kijowskim zosta³ jego przeciwnik Klim Smolcic, Cyryl opuci³ monastyr i zamkn¹³ siê w klasztornej wie¿y jako tzw. s³upnik. W tym czasie pisa³ prace z zakresu tematyki chrzecijañskiej i etycznej. Przedmiotem jego
zainteresowañ by³ Bóg, cz³owiek, przyroda. Przez historyków bia³oruskich jest
uwa¿any za wielkiego humanistê12. Ze wzglêdu na erudycjê i p³odnoæ pisarsk¹
zosta³ nazwany drugim Z³otoustym.
Dla Cyryla fundamentem wszelkich dociekañ i filozoficznych i teologicznych
by³y teksty Ewangelii, a ich symboliczno-alegoryczna interpretacja doprowadzi³a
go do antropologizacji Boga. W egzegezie teologicznej widzia³ szanse rozwoju
filozofii. Jak pisze Zamalejew: Egzegeza Cyryla by³a daleka od ortodoksji cerkiewnej, wymusza³a potrzeby w¹tpienia i os¹dzania13. Rozumowe poznanie
wiata by³o dla niego równie istotne jak wiara, uwa¿a³, ¿e nie mo¿na ich przeciwstawiaæ sobie, jak to czyni³o wielu wspó³czesnych mu teologów. Szczególn¹
uwagê zwraca³ na cia³o i duszê, ich natury i wzajemne stosunki. I tak np. w Przypowieci o ludzkiej duszy i ciele wykorzysta³ opowieæ o gospodarzu, który proponuje lepemu i kulawemu pracê polegaj¹c¹ na pilnowaniu winnicy. Przy czym
jest przekonany, ¿e owe u³omnoci nie pozwol¹ im na kradzie¿ wina. Tymczasem kulawy wdrapuje siê na plecy lepego i okradaj¹ swego dobroczyñcê14. Dla
Cyryla kulawy symbolizuje cia³o, a lepy duszê. Dusza mo¿e zgrzeszyæ, zrzucaj¹c winê na cia³o15. Druga interesuj¹ca przypowieæ zwi¹zana jest z niewiernym Tomaszem. W Ewangelii napisano, ¿e gdy Tomasz dowiedzia³ siê o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, powiedzia³, i¿ w to nie uwierzy, dopóki nie
11 Leonid Sto³owicz, formu³uj¹c t¹ tezê, powo³uje siê na nastêpuj¹cych znamienitych rosyjskich historyków filozofii: A.F. Zamalewa, M.N. Gromowa i N.S. Koz³owa. Zob. L. Sto³owicz, Historia filozofii rosyjskiej, Gdañsk 2008, s. 19.
12 Zob. J. Charkiewicz, wiêci ziemi bia³oruskiej, Hajnówka 2006.
13 À.Ô Çàìàëååâ, op. cit., s. 46: Ýêçåãåçà Êèðèëëà áûëà äàëåêà îò öåðêåâíîé
îðòîäîêñèè è âûçûâàëà ïîòðåáíîñòü â ñîìíåíèè è ðàññóæäåíèè.
14 Zob. Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ôèëîçîôèè. Îò Íåñòîðà äî Ëîñåâà, ðåä. Ë.À. Ìèêåøèíà, Ìîñêâà 1997, s. 2628.
15 Zob. L. Sto³owicz, op. cit., s. 23.
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zobaczy ran od gwodzi na jego rêkach i nie w³o¿y d³oni w ranê. Z jednej strony jest wiêc boskoæ Chrystusa, z drugiej ludzkie zw¹tpienie. Bóg zszed³ do ludzi, aby im s³u¿yæ, aby odkupiæ ich i wskazywaæ prawdê. Pojêcie Boga le¿y
w gestii wiary, a rozum prowadzi do w¹tpliwoci i os¹dzania16. Tomasz jest tu symbolem cz³owieka pragn¹cego odwo³aæ siê do dowiadczenia jako ród³a wiedzy.
Zamalejew uwa¿a, ¿e w pewnym sensie Turowski mo¿e byæ traktowany jako
prekursor antropologii w filozofii rosyjskiej, chocia¿ w wiêkszej mierze w jego
dzie³ach czytamy o zagadnieniach etycznych. To na ich podstawie dopiero mo¿na wnioskowaæ o pogl¹dach Cyryla na naturê cz³owieka. Niew¹tpliwie jednak
Bóg w twórczoci Turowskiego nieustaj¹co odnosi siê do cz³owieka, a co za tym
idzie  ludzka natura kszta³tuje siê pod wp³ywem relacji cz³owiekBóg.

Hezychazm w. Grzegorza Palamasa i Ni³a Sorskiego
Trzeci z nurtów prawos³awnej myli redniowiecza w mniejszym stopniu ni¿
poprzednio omawiane ma charakter filozoficzny. Filozofia utraci³a bowiem swoj¹
autonomiê, podporz¹dkowa³a siê ca³kowicie teologii. Jedn¹ z wa¿niejszych przyczyn takiego stanu rzeczy by³o skierowanie siê prawos³awia ku mistycyzmowi.
Jak pisze Dariusz Bruncz: Podczas gdy Zachód szed³ w kierunku racjonalizacji
teologii pod wp³ywem filozofii, prawos³awny Wschód k³ad³ nacisk na kocieln¹
mistykê, kreuj¹c tym samym inny typ mistycyzmu ni¿ na Zachodzie17. Hezychazm by³ dla prawos³awia tym, czym scholastyka dla katolicyzmu. Dominowa³
w klasztorach i pustelniach. Jaki wp³yw mia³ na dalsz¹ filozofiê rosyjsk¹?
Nazwa tego nurtu pochodzi od greckiego s³owa hesychia, oznaczaj¹cego spokój, milczenie, izolacjê. Centrum zwolenników tego nurtu stanowi³a wiêta góra
Atos i znajduj¹cy siê tam prawos³awny monastyr grecki. Hezychazici wybierali
modlitwê, odwracali siê od ¿ycia zewnêtrznego na rzecz oczyszczenia serca. Zespolenie siê z Bogiem nastêpowa³o dziêki samokontroli duchowej. Celem modlitwy by³o duchowe prze¿ycie bliskoci Boga. W obrêbie hezychazmu wykszta³ci³y siê ró¿ne, czasami wrêcz odmienne w swej ortodoksji kierunki
mylowe. Jedni, jak np. Grzegorz z Palamas, uwa¿ali, ¿e filozofia zagra¿a teologii, inni natomiast, tacy jak Ni³ Sorski, stosowali racjonaln¹ analizê poznawczych mo¿liwoci cz³owieka, aby dojæ do przekonania o wadze modlitwy
w ludzkim ¿yciu.
Jednym z wa¿niejszych przedstawicieli hezychazmu by³ metropolita w.
Grzegorz Palamas (12961359). Wyranie wyst¹pi³ on przeciwko filozofom
16
17

Zob. A.Ô. Çàìàëååâ, op. cit., s. 46.
D. Bruncz, Przebóstwienie w refleksji chrystologiczno-pneumatologicznej u w. Symeona
Nowego Teologa i w. Grzegorza Palamasa, Magazyn Teologiczny Semper Reformanda, [online] <www.magazyn.ekumenizm.pl> dostêp: 28.03.2010.
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i uzna³, ¿e nawet jeli wnieli oni co po¿ytecznego, to jest to co, co ukradli
teologii. Dlatego niemo¿liwe jest oczyszczenie duszy przez filozofiê18. Filozofia mo¿e wrêcz sprowadziæ wiernych na manowce, zw³aszcza gdy za pomoc¹ jej
pojêæ podejmuje siê próby wyjaniania wiêtych pism. Konsekwencj¹ przeciwstawienia filozofii i teologii by³o przeciwstawienie wiatów: ziemskiego i boskiego. Dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e jeli Bóg jest, to wiata nie ma i odwrotnie
 jeli wiat jest, to Boga nie ma. Tak wiêc Bóg nie jest dany poznaniu ludzkiemu, a w efekcie poznanie wszelkich rzeczy istniej¹cych na ziemi jest bezu¿yteczne, jako ¿e w ¿adnej mierze nie s¹ one atrybutami Boga. Bóg ujawnia siê
tylko w duszy cz³owieka. Nie mo¿na go logicznie okreliæ ani racjonalnie rozpatrywaæ. Jest niewidzialnym wiatem dostêpnym jedynie duchownemu, wewnêtrznemu olnieniu. Cz³owiekowi pozostaje tylko modlitwa.
w. Grzegorz Palamas wyst¹pi³ przeciwko w. Tomaszowi z Akwinu. Zarzuci³ mu pos³ugiwanie siê logik¹ Arystotelesa przy interpretowaniu Pisma wiêtego. Jak pisze Zamalejew: W ten sposób fundamentalna ró¿nica miêdzy katolicyzmem a prawos³awiem najpe³niej ujawni³a siê w teologicznym za³o¿eniach
hezychazmu i scholastyki, zajmuj¹cych sprzeczne stanowiska w kwestii stosunku wiary i rozumu19.
Innym wa¿nym przedstawicielem hezychazmu by³ przywódca starców zawo³¿añskich i za³o¿yciel pustelni na rzece Sorze Ni³ Sorski (ok. 14331508). Mimo
i¿ wywodzi³ siê z rodu bojarskiego, postulowa³ ascezê i uwa¿a³ pracê fizyczn¹
za sposób utrzymywania klasztorów oraz metodê oczyszczania siê z pokus zewnêtrznych.
Sorski by³ prekursorem reform w prawos³awiu. Jego nauki oparte by³y na
dwóch pytaniach: jak uniezale¿niæ siê od wiata zewnêtrznego oraz jak nie zejæ
z drogi w poszukiwaniu prawdy? Pierwsze pytanie dotyczy³o walki z namiêtnociami. Cz³owieka bowiem z ziemskimi sprawami ³¹czy namiêtnoæ, która tworzy siê w z³o¿onym procesie. Pierwszym jego stadium jest prilog (ïðèëîã), czyli proste wyobra¿enie wiata, który nas otacza, co samo w sobie nie jest grzeszne
i zachodzi wbrew naszej woli. Jeli jednak we w³aciwym momencie nie odrzucimy tego wyobra¿enia, mo¿e na tyle silnie zakorzeniæ siê w duszy, ¿e nast¹pi
po³¹czenie siê, kombinacja (ñî÷åòàíèå), czyli przyjêcie danego wyobra¿enia,
a nastêpnie zgoda na nie (ñëîæåíèå), która mo¿e przeobraziæ siê w zniewolenie
(ïëåíåíèÿ), tj. bezwolne podporz¹dkowanie siê przechodz¹ce w namiêtnoæ
(ñòðàñòü). Namiêtnoæ to d³ugotrwa³a sk³onnoæ, która zagniedzi³a siê w du18

Ã. Ïàëàìà, Òðèàäû â çàùèòó ñâÿùåííî-áåçìîëâñòâóþùèõ, Ìîñêâà 1995, s. 19, cyt.
za: À.Ô. Çàìàëååâ, op. cit., s. 34.
19 À.Ô. Çàìàëååâ, op. cit., s. 36: Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîå ðàçëè÷èå ìåæäó êàòîëèöèçìîì è ïðàâîñëàâèåì ñ íàèáîëüøåé ïîëíîòîé âûðàçèëîñü â áîãîñëîâñêèõ óñòàíîâêàõ
èñèõàçìà è ñõîëàñòèêè, çàíÿâøèõ ïðîòèâïîëîæíûå ïîçèöèè â ïîäõîäå ê ïðîáëåìå
ñîîòíîøåíèÿ ðàçóìà è âåðû.
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szy pod postaci¹ nawyku, chc¹c byæ czym naturalnym, istot¹ dzia³añ cz³owieka. Pojawia siê ona zawsze w wyniku przywi¹zania siê do otaczaj¹cych przedmiotów. Namiêtnoæ jest czym grzesznym, odwraca bowiem ludzi od tego co
duchowe, od modlitwy. Jest podporz¹dkowaniem woli rzeczom materialnym.
Sorski wymieni³ osiem namiêtnoci zagra¿aj¹cych ludziom: ob¿arstwo
(÷ðåâîîáúÿäåíèå), rozpustê (áëóä), chciwoæ (ñðåáðîëþáèå), gniew (ãíåâ), smutek, cierpienie (ïå÷àëü), pró¿noæ (òùåñëàâèå), pychê (ãîðäîñòü).
Odpowied Sorskiego na drugie pytanie, dotycz¹ce wiernoci religii, nawi¹zuje do pimiennictwa religijnego i nauk Ojców wiêtych. Studiowanie i interpretowanie ich mo¿e uratowaæ cz³owieka przed zejciem z drogi prawdy20. Jak
zauwa¿a L. Sto³owicz: starzec powo³¿añski Ni³ Sorski opracowa³ naukê o »mêdrowaniu«, która powinna oczyciæ umys³ z ziemskich pomys³ów. Mistyczna
religijnoæ by³a uzasadniona przez Ni³a Sorskiego i jego zwolenników za pomoc¹ logicznie racjonalnej analizy poznawczej dzia³alnoci cz³owieka [...]21.
Pogl¹dy Sorskiego wielokrotnie by³y i s¹ prezentowane w pimiennictwie
rosyjskim. So³owjow, Bierdiajew podkrelaj¹ postêpowy charakter myli wielkiego duchownego, a tak¿e to, i¿ dostrzega³ on wagê ludzkiej indywidualnoci.
Za jego spraw¹ rozwinê³a siê m.in. idea Bogocz³owieczeñstwa.
* * *
W wielu opracowaniach historii filozofii rosyjskiej okres redniowiecza jest
pomijany b¹d ledwo wspomniany22. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele.
Do najwa¿niejszych nale¿y niedocenienie filozoficznego charakteru pierwszej
myli rosyjskiej. A przecie¿ póniejsi filozofowie, np. So³owjow, Bierdiajew,
nawi¹zywali do tej tradycji, czyni¹c j¹ podstaw¹ swoich rozwa¿añ. Jak ju¿ wspomniano, z czasów redniowiecznej Rusi wyrasta idea Bogocz³owieczeñstwa, idea
filozofii narodowej, idea rosyjska w ogóle. Duchowoæ rosyjska ukszta³towa³a
siê na gruncie chrzecijañstwa bizantyjskiego i  mimo odmiennoci od tradycji
Zachodu  chrzecijañstwo wschodnie wypowiada³o siê w kwestiach filozoficznych. A pogl¹dy te nie zosta³y zapomniane. Ich wskrzeszanie to odkrywanie
wa¿nych filarów kultury rosyjskiej.
Marian Broda trafnie ujmuje zale¿noci i z³o¿onoci istniej¹ce w myli rosyjskiej: W wyros³ej na glebie prawos³awia umys³owoci, kulturze i w ogóle
rzeczywistoci rosyjskiej  odznaczaj¹cej siê silniejsz¹ ni¿ na Zachodzie intensyw20 Zob. Íèë Ñîðñêèé: íàñëåäèå è òðàäèöèè. Ê 500-ëåòíèþ ñî âðåìåíè êîí÷èíû
äðåâíîðóññêîãî ïîäâèæíèêà-ìûñëèòåëÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2009, s. 3-8; Õðåñòîìàòèÿ ,
s. 3336
21 L. Sto³owicz, op. cit., s. 26.
22 Zob. Jakowienko, Historia filozofii rosyjskiej...; M. £osski, Historia filozofii rosyjskiej
(Antyk 2000); F. Copleston, Historia filozofii, t. 10: Filozofia rosyjska (PAX 2009).
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noci¹ eschatologiczn¹, szukaj¹cej ca³oci, reintegracji totalnej, zdolnej przezwyciê¿yæ, pojmowan¹ jako skutek Upadku, wyzwanie i stan przejciowy, samodzielnoæ poszczególnych sfer ¿ycia, typów wiedzy, porz¹dków sensu  spotêgowana
zostaje potrzeba pospiesznej totalizacji sensu i, odpowiadaj¹ce jej, tendencje do
bardziej bezporedniego po³¹czenia zagadnieñ i treci spo³eczno-politycznych,
ekonomicznych, wiatopogl¹dowych, religijnych czy historiozoficznych z filozoficznymi23.
Wp³yw refleksji Ojców Kocio³a na wspó³czesn¹ filozofiê rosyjsk¹ ujawnia
siê w sposób poredni b¹d bezporedni. Na przyk³ad ¿yj¹cy w XIX wieku Pamfil Jurkiewicz, profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, pisz¹c o cz³owieku wewnêtrznym, odwo³ywa³ siê do redniowiecznej refleksji religijnej. Podobnie jak
wiêkszoæ Ojców Kocio³a uwypukli³ rolê serca w przemianie cz³owieka, w nim
widzia³ przyczynê sprawcz¹ wszelkich emocji i czynów ludzkich. Pisa³ on:
wiêci autorzy w ¿yciu duchowym cz³owieka widzieli znaczenie g³owy, lecz
orodkiem tego ¿ycia by³o dla nich serce. W nim ogniskuj¹ siê wszelkie stany
psychiczne  zarówno negatywne: pycha, gniew, przewrotnoæ, nienawiæ, jak
i pozytywne: wspó³czucie, mi³oæ, sympatia czy wstyd, a wiêc serce organizuje
ca³oæ sfery zwanej sumieniem. Co wiêcej, dziêki niemu mo¿liwe jest zespolenie
dwóch pierwiastków: racjonalnego i uczuciowego, ale w ¿adnym razie rozum ludzki, stanowi¹c wierzcho³ek, a nie rdzeñ ¿ycia duchowego, sam nie ustanawia praw
tego ostatniego, które jest pierwotne, g³êbokie, niezbadane, pozaracjonalne, podleg³e prawom zgodnym w z wol¹ Boga24.
Trudno nie zgodziæ siê z wieloma rosyjskimi historykami uwa¿aj¹cymi, ¿e
narodow¹ osobliwoci¹ rosyjskiej filozofii jest wspó³istnienie wiary i rozumu.
ród³em tej osobliwoci jest redniowieczna kultura Rosji. Zatem mo¿na
stwierdziæ, ¿e filozofia rosyjska zrodzi³a siê w chwili przyjêcia przez Rosjê
prawos³awia.

23

s. 55.

24

M. Broda, Pytaæ o Rosjê, pytaæ o siebie Uwagi badacza, (w:) Granice Europy...,

P. Jurkiewicz, Sierdce i jego znaczienije w duchowoj ¿yzni czie³owieka, po uczeniju
s³owa Boga, Moskwa 1990, s. 69, cyt. za: M. Kwiecieñ, L. Godek, A. Kurkiewicz, W poszukiwaniu piêkna, które zbawi wiat. Przyczynek do badania róde³ inspiracji myli rosyjskiej,
Zeszyty Filozoficzne 2006, nr 1213, s. 26.
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About the Content of Golden Leaves
and Orphic Mysteries
(Magic, Psychology, Philosophy)
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Streszczenie

Abstract

Problem orfickich z³otych tabliczek od
dawna jest fascynuj¹cym zjawiskiem. Znajdowane w ró¿nych miejscach na terenie Grecji,
s¹ wiadectwem ¿ywo rozwijaj¹cego siê kultu
daj¹cego nie tylko nadziejê, lecz tak¿e stanowi¹cego drogê do ¿ycia wiecznego po mierci. Tego rodzaju zagadnienia przewija³y siê
w ró¿nych tekstach  poezji, dramacie, filozofii  by³y te¿ popularne wród znanych autorów tamtych czasów. Orfizm, pitagoreizm
i inne kulty stanowi¹ oczywiste wiadectwo
pragnieñ cz³owieka przekroczenia tego, co
ziemskie i stania siê bogiem. W dalszej czêci
artyku³ podaje przek³ady i objanienia s³ynnych fragmentów  tak¿e w nawi¹zaniu do nowoczesnych koncepcji psychologicznych.

The question of orphic golden leaves belong to the most fascinating phenomena in
Greek religion. Found in different places, all
over Greece, they are a testimony of flourishing, alive cult, which gave not only hope but
also a way for eternal live after death. The
problems of this kind were developed in another texts- poetry, drama, philosophy, and by
well known authors of this time. Orphism,
Pythagoreanism, and another mystery cults are
an obvious testimony of human wishes to transcend terrestrial condition and finally become
god. The article is next a prove of translation
and interpretation of famous fragments also
with regard to modern conceptions of psychology.
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I powiada, ¿e jeden tylko prosty szlak do Hadesu prowadzi, tymczasem
droga w tamt¹ stronê ani mi siê prosta nie wydaje ani, ani jedna tylko.
Wtedy by na niej przewodników nie trzeba. Nikt by przecie¿ tu nie
zb³¹dzi³ w ¿adnym kierunku, gdyby droga tylko jedna by³a. Tymczasem
ona, zdaje siê ma rozga³êzienia liczne i ró¿ne szlaki okólne. Mówiê tak,
wnosz¹c z tego co tu na ziemi zbo¿ne i z prawem zgodne. Wiêc dusza
porz¹dna i rozumna idzie z przewodnikiem i rozpoznaje to, co j¹
otacza.
Platon, Fedon, 108a

Faktem dobrze znanym jest oficjalna religijnoæ staro¿ytnych Greków oparta na pielêgnowaniu tradycji przodków (ta patria). Na jej marginesie pozostaj¹
tzw. misteria, które wedle zachowanych przekazów przewartociowa³y ludzki
stosunek do bóstwa  z postawy spo³eczno-politycznej w kierunku pobo¿noci
prywatnej i osobistego prze¿ycia religijnego. wiadectwem takiego kultu i ludzi
zogniskowanych w krêgach wtajemniczonych s¹ z³ote tabliczki znajdowane
w ró¿nych miejscach Grecji. Tajemnica, jaka siê za tym kryje, do dzi nie jest
rozwi¹zana i wci¹¿ na nowo rozpala wyobraniê badaczy.
Tabliczki orfickie szczegó³owo omawia Gunter Zuntz w ksi¹¿ce Persephone
 Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia (Oxford 1971)1.
Zwraca on uwagê na odkrycie dokonane w czasie budowania umocnieñ w Brindisi  na ma³¹ z³ot¹ tabliczkê pochodz¹c¹ najprawdopodobniej z IV wieku p.n.e.,
na której znajdowa³a siê zniszczona magiczna formu³a. Istotê tego faktu podkrela lokalizacja Brindisi (po³udniowa Italia)  by³ tam port, z którego wyp³ywa³y
statki do Grecji. Zuntz wyranie odró¿nia z³ote tabliczki od charakterystycznych
dla wielu kultur magicznych amuletów bêd¹cych wtedy i póniej w obiegu. Mia³y one bowiem zwykle zaklinaæ choroby, uzdrawiaæ b¹d cz³owieka w ca³oci,
b¹d konkretne miejsce  chor¹ czêæ cia³a. Tymczasem na tabliczkê wykonan¹
ze z³ota mogli pozwoliæ sobie tylko nieliczni, najbogatsi obywatele. Umieszczanie tak szlachetnego materia³u w grobach wiadczy³o nie tylko o bogactwie, ale
tak¿e symbolizowa³o niezniszczalnoæ i wiecznoæ. Sporód setek zbadanych
greckich grobów z³ote tabliczki odkryto jedynie w czterech miejscach (Thurioi,
Petelia, Pharsalos i Eleutheryna). Pomimo ¿e s¹ to miejscowoci odleg³e od siebie, musia³y nale¿eæ do grupy religijnej dzia³aj¹cej wokó³ podobnych i charakterystycznych motywów2. Tabliczki z Thurioi (za³o¿onego przez Peryklesa
w 444/3 p.n.e.) odkryte zosta³y w 1879 r. przez Francesco Saverio Cavallariego
(18091896). Dokona³ on tam ods³oniêcia trzech grobów zwanych przez miejscowych timponi, zachowuj¹cych tym samym pamiêæ o greckiej nazwie tumbos.
1

Zob. najnowsz¹ polskojêzyczn¹ pracê powiêcon¹ temu zagadnieniu i opracowaniu
wszystkich dostêpnych obecnie tabliczek: K. Sekita, Wierzenia w ¿ycie pozagrobowe w wietle Z³otych Tabliczek Orfickich, IFK, Warszawa 2010.
2 G. Zuntz, op. cit., s. 286.
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Groby te otrzyma³y po kolei nazwy Timpone Palatino (tam znaleziono wazy
z V wieku p.n.e.), Timpone Grande i Timpone Piccolo. To w³anie w dwóch
ostatnich tu¿ obok prawej rêki zmar³ego odkryte zosta³y z³ote tabliczki. Cech¹
charakterystyczn¹ by³a nieobecnoæ darów wotywnych i wyposa¿enia grobu3.
Pochówek w Timpone Grande i Timpone Piccolo ró¿ni³o to, i¿ zmar³y w tym
drugim by³ pochowany bez uprzedniej kremacji4. Pugliese Caratelli uwa¿a, ¿e
tabliczki stanowi¹ fragment wiêkszej ca³oci orfickich wiêtych pism (hieroi logoi)5. Przytaczam treæ tych pochodz¹cych z Timpone Piccolo:
1. Przychodzê od czystych, czysta w³adczyni podziemia,
2. Euklesie i Euboluesie i inni bogowie niemiertelni,
3. modlê siê, a¿eby byæ rodu waszego,
4. lecz powstrzymuj¹ mnie Mojry i inni niemiertelni bogowie,
5.
i blask przez gwiazdy rzucany.
6. Bowiem z nieszczêsnego krêgu wylecia³em, który ból przynosi,
[i wst¹pi³em na upragnion¹ koronê na szybkich nogach]
7. i zanurzy³em siê w ³ono pani podziemnej w³adczyni.
8. Zszed³em z upragnionej korony na szybkich nogach.
9. O radosny i szczêliwy, bogiem bowiem bêdzie, zamiast
miertelnym.
10. Jako kozio³ek wpad³em do mleka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przychodzê od czystych, czysta w³adczyni podziemia,
Euklesie i Euboluesie i inni bogowie niemiertelni,
szczycê siê, ¿e jestem z rodu waszego szczêliwego.
odp³aci³em karê z powodu czynów niegodziwych,
nastêpnie mnie Mojra powstrzyma³a i blask piorunów.
Teraz b³agaj¹c do czystej Persefony przychodzê,
aby mnie chêtnie wys³a³a do miejsc, gdzie ¿yj¹ wiêci.

Jak widaæ, tabliczki z Timpone Piccolo maj¹ charakter modlitwy, któr¹ wypowiada dusza po tym, jak ju¿ znajdzie siê w królestwie podziemia. A zatem
naga, bo pozbawiona cia³a dusza zwraca siê do pani podziemia Persefony6, deklaruj¹c swoj¹ czystoæ. Co to znaczy, ¿e dusza jest czysta? O ile jej czystoæ
warunkowana jest tym, i¿ wyzwoli³a siê z cia³a, sugerowa³oby to orficki charakter modlitwy. Wed³ug orfików bowiem dusza pozostaje w stanie miasma  nieczystoci, zmazy, po tym jak zmieszana zosta³a z popio³em po zabitych Tytanach. W wyniku tego powstali ludzi, czyli psychosomatyczne ¿ywiny. Ale dusza
mo¿e swoj¹ czystoæ zawdziêczaæ tak¿e po prostu oczyszczeniom (katcharmoi),
których dokonywa³ wtajemniczony cz³owiek jeszcze za ¿ycia, kiedy cia³o i dusza stanowi³y integraln¹ ca³oæ. Wed³ug orfickich mitów Persefona to córka
3

Ibidem, s. 293.
Ibidem, s. 287298.
P. Carratelli, Sulla lamina orfica di Hipponion, La Parola del Passato 1975, vol. XXX.
6 W wersji platoñskiej stoi ona przed mêskimi sêdziami: Minosem, Aiakosem i Radamandysem.
4
5
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Dzeusa i Demeter, ¿ona Hadesa, a tak¿e (a mo¿e przede wszystkim) matka Dionizosa-Zagreusa, naczelnego bóstwa orfików. Do Persefony stosowano okrelenia czysta (kathara) i wiêta (hagne). Tak samo nazywana jest dusza. Podobnie u Platona dusza dopuszczona do ogl¹dania idei jest okrelana w³anie
w ten sposób7. Nastêpnie dusza w królestwie podziemia zwraca siê do Euklesa
i Euboleusa. Imiê Eukles jest s³abo powiadczone w literaturze, wystêpuje jedynie u Hezychiusza, gdzie w ten sposób nazywany jest Hades. Znacznie wiêcej
konotacji posiada imiê Eubuleus, czyli w czysto filologicznym przek³adzie: ten,
który dobrze doradza. Wedle wiadectw Kerna (F51K, F52K) by³ on winiarzem, synem Disaulesa i Baubo. Jego winie przepad³y w tej samej rozpadlinie,
w któr¹ wci¹gniêta zosta³a Persefona porwana przez Hadesa, dlatego te¿ winie
s¹ zwierzêtami rytualnie powiêconymi Demeter (F50K). Eubuleus identyfikowany jest z Dionizosem, a w jednym z hymnów cytowanych przez Makrobiusza (F237K) mówi siê, ¿e Fanes, Dionizos i Antauges to ró¿ne imiona tego samego boga, który przejawia siê pod wieloma postaciami8.
Demeter, Persefona, Dzeus i Eubuleus czczeni byli podczas thesmoforiów
ustanowionych przez Demeter. W epoce klasycznej Dionizos nie by³ jeszcze bezporednio identyfikowany z Eubuleosem, ani Hades z Dionizosem, dopiero
z czasem postacie te sta³y siê synonimiczne9. Dusza szczyci siê, i¿ nale¿y do
szczêliwego rodu bogów niemiertelnych, ¿e staje siê bogiem po opuszczeniu
miertelnego cia³a. Czy s¹ to zatem bóstwa chtoniczne, które obok Persefony
i Hadesa zajmuj¹ podziemne dziedziny, czy te¿ bogowie olimpijscy, o czym
mo¿e wiadczyæ analiza innych zachowanych tabliczek, gdzie dusza mówi o sobie jako o córce nieba gwiadzistego.
Dusza mo¿e modliæ siê w³anie do podziemnych bogów, poniewa¿ wedle
orfickiego mitu Dionizos-Zagreus, syn Hadesa i Persefony, jest w³anie zasad¹
ka¿dej duszy, która rozbita zosta³a wskutek pierwotnego grzechu Tytanów. Cia³o ¿yje, bo zawiera w sobie bosk¹ substancjê, która nie jest niczym innym jak
tylko rozszarpanym przez Tytanów cia³em chtonicznego bóstwa  Dionizosa-Zagreusa zmieszanym z popio³em spalonych przez Dzeusa Tytanów. Tabliczka
zawiera deklaracjê duszy, i¿ op³aci³a ona karê z powodu czynów niegodziwych.
Odnosi siê to do wy¿ej wspomnianego grzechu, jakim by³ mord na Zagreusie.
Teraz, kiedy dusza jest ju¿ wolna od zmazy, czysta i naga, mo¿e dost¹piæ ostatecznej apoteozy, powracaj¹c miêdzy niemiertelnych. Informacjê o tym, czym
by³o miertelne ¿ycie dla boskiej duszy, przynosi wers 6. I w tym przypadku
deklaracja nosi znamiona orfickie. Nieszczêsny kr¹g mo¿e byæ bowiem krêgiem ¿ywotów (kyklos geneseos), czyli ci¹giem wcieleñ, które musi pokonaæ
7
8
9

Platon, Faidros, 246a, 249e, 274a.
M. West, The Orphic Poems, Oxford 1983, s. 253.
G. Zuntz, op. cit., s. 311.
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dusza, aby dost¹piæ niemiertelnoci. Przypomina siê tu fragment Ksenofanesa,
w którym Pitagoras rozpoznaje przyjaciela w ciele szczeniaka, czy wiersze Empedoklesa o oczyszczeniach zamkniêtej w ciele duszy i karze, jak¹ ona ponosi,
przebywaj¹c w takim wiêzieniu. Samo bowiem ¿ycie jest pe³n¹ bólu egzystencj¹. Od czasu, kiedy kosmos ma wymiar dwubiegunowy, oparty na opozycji
wiata fenomenalnego i intelligibilnego, jedynym s³usznym celem boskiej duszy
jest wyzwolenie siê z ograniczaj¹cego j¹ cia³a, które zamyka j¹ niczym skorupa
ostrygê, i wst¹pienie na upragnion¹ koronê wiata idei, czyli w wymiar boskiego wiata intelligibilnego. Jak pisze Platon w Fajdrosie: a piêkno wtedy
mo¿na by³o widzieæ w pe³nym blasku, kiedymy wraz z chórem istot szczêliwych b³ogos³awione widowisko ogl¹dali; my tu¿ za Dzeusem, a inni za innymi
bogami; kiedymy wiêceñ dostêpowali, otwieraj¹cych tajemne bramy szczêcia
najwy¿szego, kiedymy w obchodzie owym udzia³ brali nieskalani i nie znali
jeszcze z³a, jakie do nas póniej przysz³o, i owe niepokalane, proste, niezmienne i b³ogos³awione tajemnice ogl¹dali z bliska w blasku przeczystym, czyci
sami i nie pogrzebani jeszcze w tym, co dzi cia³em nazywamy, a nosimy to na
sobie jak ostrygi w skorupach zamkniête.
Dusza wyposa¿ona jest w skrzyd³a, które pozwalaj¹ jej na wzlot do wiata
idei. Duszê tak¹ posiada filozof, czyli cz³owiek wtajemniczony w misterium
prawdy, jedyny, który dostrze¿e po mierci bezcielesn¹ istotê okrelon¹ mianem
ousia ontos ousa10. Cia³o jest  mówi¹c jêzykiem Plotyna  przyczyn¹ upadku
(ptosis) i zapomnienia duszy o swoim boskim ródle. Upadek ten jest opisany
jako utrata piór11 i w tej metaforze Plotyn nawi¹zuje do Platoñskiego Faidrosa,
a brak mo¿liwoci wznoszenia siê ma wiadczyæ o spadaniu na dolne szczeble
bytu. Przyczyn¹ upadku jest zapomnienie o ródle swojego stworzenia. Dusza
schodzi z podniebnej korony pod ziemiê w ³ono pani podziemnej w³adczyni
(wers 7), dok¹d uda³a siê  jak deklaruje  na szybkich nogach (wers 8). Przechodzi zatem drogê w górê, a nastêpnie w dó³ przed oblicze Persefony. W tym
momencie pojawia siê informacja sformu³owana w trzeciej osobie: O radosny
i szczêliwy, bogiem bowiem bêdzie, zamiast miertelnym. Dopiero zatem po
poznaniu tajemnicy podziemi mo¿na staæ siê bogiem, dopiero w ³onie pramatki
zyskaæ wolnoæ  tam, gdzie ¿yj¹ inne czyste dusze. O jakich miejscach mowa
i do kogo pragnie udaæ siê czysta dusza? Kim s¹ czyci i jakie sfery zajmuj¹?
Znamienne s¹ w tym miejscu s³owa Pindara, który we fragm. 137 tak pisze
o wtajemniczonych:
Szczêliwy kto zobaczywszy te rzeczy schodzi pod ziemiê,
zna bowiem kraniec ¿ycia,
zna bowiem zasadê przez Dzeusa zes³an¹.
10
11

Platon, Uczta 211b.
Plotyn, Enneady, IV 3, 7, 19; IV 8, 1, 37; IV 8, 4, 22; VI 9, 9, 24.

150

Daniel Zarewicz

Pindar zna³ jakich wtajemniczonych sunetoi, o czym wiadczy s³ynna Oda
Nemejska VII. Tak¿e Sofokles we fragm. 837 uchyla r¹bka tajemnicy o niewypowiedzianych misteriach:
Bowiem po trzykroæ szczêliwi
ci z poród miertelnych, którzy id¹ do Hadesu,
zrozumiawszy owe wtajemniczenia.
Dla jednych tam ¿ycie bowiem jest, dla innych za zguba.

Empedokles z Pindarem mogli spotkaæ siê w Akragas, gdzie ten pierwszy ¿y³
i tworzy³, a drugi w latach 476474 p.n.e. przyp³yn¹³ z Aten, by pisaæ poezje
na zamówienie w³adaj¹cego tam Therona i Hierona I w Syrakuzach. Pindar cieszy³ siê ju¿ w tym czasie s³aw¹ wielkiego poety i musia³ siê zetkn¹æ z autorem
Katharmoi. Byæ mo¿e echem tego jest fragment innej ody, gdzie explicite mówi
siê o Persefonie:
Od kogo Persefona za dawny grzech przyjmuje zap³atê,
Tego duszê na powrót ku s³oñcu wynosi
W roku dziewi¹tym; z dusz tych zuchwali w swej sile
wietni wyrastaj¹ królowie i wiedz¹ najwiêksi
Mê¿owie; odt¹d ju¿ po wsze czasy
Herosami wiêtymi zw¹ siê poród ludzi.

Powy¿szy cytat mo¿e jeszcze dope³niaæ fragment z Menona, w którym Platon odwo³uje siê do wêdrówki dusz: dusza cz³owieka niemiertelna jest,
i w istocie tak koñczê; o kim mówi siê bowiem, ¿e umiera, ten jednak odradza
siê i tak naprawdê wcale nie ginie. Dlatego nale¿y w najwiêkszej wiêtoci prze¿yæ ¿ycie  tak s¹dz¹ [...]12.
W zachowanym fragmencie Pindara mówi siê o pokucie za pierwotne przewinienie (palaios pentchos). Byæ mo¿e chodzi w³anie o cierpienie Dionizosa-Zagreusa rozszarpanego przez Tytanów. To tajemnicza pani podziemia udziela
si³y i w³adzy ka¿demu mê¿owi, a herosi staj¹ siê dziêki niej wiêtymi (hagioi).
Platon mówi, i¿ istnieje ¿ycie po mierci, a dusza nie ginie, tylko odradza siê na
nowo, a pisze o tym, bo zna ludzi, który tak twierdz¹. Byli nimi najpewniej
uczniowie Pitagorasa, z którymi Platon zetkn¹³ siê podczas swoich podró¿y na
Sycyliê. Nakazanie ¿ycia w wiêtoci nosi bowiem znamiona pitagorejskie.
Z drugiej strony to ciekawe, jak¹ s³aw¹ cieszy³a ta wyspa w V wieku, skoro odwiedzi³ j¹ wczeniej Pitagoras, a po nim dotarli tam Platon i Pindar. Ten ostatni
zreszt¹ nazywa Sycyliê wysp¹, któr¹ Dzeus podarowa³ Persefonie (Oda Nemejska I, 13). Nieopodal na terenie wielkiej Grecji (po³udniowo-zachodnia czêæ
Pó³wyspu Apeniñskiego) znajduj¹ siê Tarent, Metapont, Krotona i Syrakuzy,
a przede wszystkim Thurioi  miejsce pochodzenia z³otych tabliczek. Znamienne jest tak¿e to, i¿ istnia³o na Sycylii powiadczone wiêto anakalypteria na
12

Platon, Menon, 81b-c (t³um. W. Witwicki).
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czeæ Persefony, poniewa¿ na zmianê b¹d to Sycylia, b¹d Agrygent uwa¿ane
by³y za dar lubny Dzeusa dla Persefony. Podobne wiêto obchodzono tak¿e
w Kyzikos, podczas gdy w Mykenach powiêcano brzemienn¹ winiê na czeæ
Demeter chtonicznej i Dzeusa Eubuleosa.
Pindar w kolejnych fragmentach pog³êbia informacje na temat podziemnego
miejsca zbawienia:
To gwiazda lni¹ca, najprawdziwsze cz³owiekowi
wiat³o  jeli ten, kto je posiada, zna przysz³e losy:
¯e dusze zmar³ych, gdy tylko z tego wiata odejd¹,
Za brak panowania nad sob¹ zaraz ponosz¹ karê;
A wystêpki pope³nione pod tym Dzeusa w³adztwem
S¹dzi siê w podziemiu wyrokiem
wydawanym z nieub³agan¹ koniecznoci¹.
Dobrzy za  w krainie równych dni i nocy
Zawsze maj¹ s³oñce i ¿ycie otrzymuj¹ bez trudów:
Nie niepokoj¹ si³¹ swej rêki ni ziemi, ni morza
dla czczego po¿ywienia,
lecz wespó³ z drogimi bogom herosami,
którzy w spe³nieniu powinni znajdowaæ radoæ,
Pêdz¹ wolne od ³ez bytowanie,
Gdy tamci znosz¹ udrêczenia,
Na które niepodobna patrzeæ.
A wszyscy, którzy w trzykrotnym pobycie
Na jednym wiecie i drugim
Potrafili zachowaæ sw¹ duszê
Zupe³nie woln¹ od nieprawoci,
Dochodz¹ drog¹ Dzeusow¹ do Pa³acu Kronosa.
Tam wyspê szczêliwych oceaniczne owiewaj¹ zefiry13.

Pindarowi znane jest dwojakie rozwi¹zanie losu duszy po mierci. Na tych
bowiem, którzy nie uniknêli w ¿yciu nieprawoci, czeka nieuniknione potêpienie. Ci za, co dusze w ca³oci od zmazy zachowali, znajd¹ siê nieopodal wie¿y
Kronosa, na wyspie, która byæ mo¿e nale¿y do legendarnych Wysp Szczêliwych
wspomnianych przez Platona w Gorgiaszu. Trafiaj¹ tam dusze filozofów  czyli
prawdziwie wtajemniczonych. Pindar wizjê zawiatów przej¹³ on Homera. Zbawieni herosowie zas³uguj¹ bowiem na te same rozrywki i nieróbstwo, jakie by³o
ich udzia³em na ziemi. W tym miejscu Pindar zbiera znan¹ mu tradycjê homeryck¹ i nowo poznan¹ po³udniowoitalsk¹, mówi¹c¹ o s¹dzie pod ziemi¹ oraz
karze i nagrodzie czekaj¹cej tam na dusze. W podobnym klimacie wypowiada
siê Platon w cytowanym ju¿ Gorgiaszu, a tak¿e Republice, gdzie pisze o wiecznym pijañstwie sprawiedliwych: Muzajos znowu i jego syn bardziej zabawne
dobra szykuj¹ z rêki bogów na ludzi sprawiedliwych. Do Hadesu ich wiod¹
w myli i tam ich k³ad¹. Urz¹dzaj¹ wielkie przyjêcie [...] i ci tam w pieni maj¹
13

Pindar, Olimp. II 3.3-4.2 (t³um. M. Bro¿ek).
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wieñce na g³owach i nic, tylko pij¹ przez ca³y czas. Uwa¿ali bowiem, ¿e najpiêkniejsza zap³ata za dzielnoæ to pijañstwo na wieli wieków. Inni jeszcze wywodz¹ d³u¿sze nagrody z ³aski bogów. Powiadaj¹, ¿e pobo¿ny i szanuj¹cy przysiêgi zostawia dzieci i wnuki i ród zostawia po sobie. Takie i tym podobne g³osz¹
pochwa³y sprawiedliwoci. A bezbo¿ników i niesprawiedliwych zagrzebuj¹
w jakim b³ocie u Hadesa, i ka¿e im sitem nieæ wodê14 . Zwraca tu uwagê
kara dla bezbo¿ników  przelewanie wody sitem, co przypomina s³owa Pitagorasa, który dusze nierozumnych ludzi przyrówna³ do sita, jako ¿e s¹ dziurawe i nic nie zatrzymuj¹ w sobie, nie pojmuj¹, lecz zapominaj¹. I w tym
przypadku zatem naczelnym grzechem duszy jest zapomnienie. Pindar we
fragm. 129130 roztacza dalej wizjê pomiertnej apoteozy dla zbawionych po
mierci:
Na ³¹kach przebywaj¹, wród ró¿ purpurowych
W cieniu pachn¹cych drzew...
Wokó³ drzew pe³no o z³otych owocach.
A jedni ciesz¹ siê z wycigów koni
I z zawodów atletów, drudzy gr¹ pionkami,
Inni gr¹ na formingach, a wszystkim szczêcie
Piêknymi zakwita kwiatami.
Ca³¹ krainê mi³a woñ przenika,
Gdy nieustannie sk³adaj¹ ofiary
Z dala widnym p³omieniem na o³tarzach bogów.

Zbawieni dotr¹ po mierci do siedziby b³ogos³awionych za spraw¹ oczyszczeñ i wtajemniczeñ: Szczêliwi wszyscy, którzy oczyszczaj¹ siê z bolesnego
losu (fragm. 131a), a na tych, którzy zeszli z drogi wiêtoci, czeka rozk³ad
i ponowne narodziny w ciele zwierzêcym lub odpowiadaj¹cym indywidualnemu
przeznaczeniu. Najwczeniejszym wiadectwem obrzêdów daj¹cych szansê na
pomiertn¹ apoteozê jest homerycki hymn do Demeter (fragm. 476482):
Demeter objawi³a wszystkim swoje obrzêdy,
Triptolemowi, Polksenowi, i Dioklejowi.
które to nie mog¹ byæ pogwa³cone, poznane
ni wyjawione. Wielki bowiem szacunek wobec bogów hamuje g³os.
Szczêliwy z ziemskiego rodu, kto te orgia widzia³.
Kto za w wiêcenia niewtajemniczony, kto w nich nie uczestniczy³,
w istocie nie ma udzia³u w sprawach podobnych
i w³anie umiera w p³yn¹cej wilgoci.

Tekst hymnu jest bardzo stary. Co zatem jego domniemany autor wiedzia³
o ¿yciu po mierci, nagrodzie dla wtajemniczonych i karze dla niewtajemniczonych, bêd¹c przede wszystkim piewc¹ mykeñskiej kultury ¿ycia, która ca³kowicie deprecjonowa³a pomiertny los cz³owieka? Adam Krokiewicz zwraca uwa14

Platon, Republika, 363 c-d.
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gê na elementy eschatologii minojskiej znajduj¹ce siê u Homera15. Zna³ on wierzenia kreteñskie, o czym wiadcz¹ wzmianki o siedzibie b³ogos³awionych
(Odyseja IV, 576 i nast.), o Minosie i w ogóle Nekyi. Minos, rozjemca b³ahych
sporów miêdzy zmar³ymi, pozostaje w takim stosunku do dawnego Minosa,
wyrokuj¹cego o wiekuistych nagrodach lub karach po zgonie, w jakim s¹ dusze
pod ziemi¹ do potê¿nych i dlatego niemiertelnych dusz pierwotnych. Jedyny
weselszy obraz w beznadziejnie szarej eschatologii Iliady i Odysei stanowi siedziba b³ogos³awionych, gdzie przebywaj¹ wybrañcy bogów, np. Radamandys,
syn Dzeusa, lub ziêæ Dzeusa i król Lacedemonu Menelaos. Krokiewicz s¹dzi, i¿
obydwa opisy s¹ ladami eschatologii minojskiej, któr¹ zwyciêzcy Grecy zlekcewa¿yli niejako wraz z podbit¹ ludnoci¹ Krety i tak poni¿yli wbrew uprzednio przyjêtej wierze w niemiertelnoæ dusz ludzkich, i¿ owe dusze nie mia³y siê
ju¿ niczego obawiaæ w Hadesie prócz wielkiej nudy. Naprawdê w chwili mierci cz³owieka koñczy³o siê wszystko! Ten pogl¹d wydawa³ siê w czasach Homera pogl¹dem trzewym i postêpowym w porównaniu do pomiertnych marzeñ
zwyciê¿onych i zepchniêtych na dno niewoli Kreteñczyków. Krokiewicz zastanawia siê, dlaczego Homer w ogóle wspomnia³ o siedzibie b³ogos³awionych
i katuszach wiecznych pokutników. Wnioskuje, ¿e w jego czasach istnia³ poemat,
a mo¿e nawet poematy opiewaj¹ce dolê zmar³ych zgodnie z minojskimi wierzeniami. Homer bowiem z pewnoci¹ nie by³ pierwszym poet¹ greckim, a kultura
minojska oddzia³ywa³a przez d³ugie lata, zanim zosta³a przez Greków zniszczona. Homer móg³ korzystaæ ze starszych pieni, co z jednej strony wiadczy³o
o jego wykszta³ceniu poetyckim, z drugiej za pozwala³o mu uwietniæ okolicznociowo swoich bohaterów. W XI ksiêdze Odyseusz opowiada o wyprawie do
pañstwa zmar³ych, co szczególnie podnosi jego uznanie poród Feaków, czego
dowodem s¹ s³owa Arety16. Menelaos natomiast k³adzie taki nacisk na swój stosunek do ziêcia Dzeusa, dziêki któremu bêdzie kiedy za¿ywaæ wiecznej szczêliwoci w siedzibie b³ogos³awionych, i¿ trzeba podziwiaæ przezornoæ, z jak¹
przebaczy³ wiaro³omnej Helenie i czci³ w niej nadal ukochan¹ ¿onê, zobowi¹zuj¹c w ten sposób wszechmocnego tecia.
Pieni Homera najwy¿sze uznanie zdoby³y wród greckiej elity. Mniej postêpowi i mo¿ni ch³opi otoczyli natomiast opiek¹ dawne pieni o panowaniu
sprawiedliwoci, jeli nie na ziemi, to przynajmniej pod ziemi¹, pieni osnute na
minojskich wierzeniach i opiewaj¹ce powstanie wiata, bogów i ludzi. Zdaje siê,
¿e bohaterem owych pieni by³ jaki piewak kreteñski, mo¿e bóstwo. W mitologii greckiej pojawi³ siê jako Orfeusz. Najstarszy wizerunek na czarze beockiej
z VIII wieku p.n.e. przestawia go w otoczeniu zwierz¹t. Otoczenie to jest dla
15 A. Krokiewicz, Studia Orfickie. Moralnoæ Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000,
s. 7880.
16 Homer, Odyseja, XI, 366 i nast.
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niego znamienne. O czym zatem gra³ i piewa³ Orfeusz zwierzêtom? Odpowied
mo¿e zdumiewaæ, ale po chwili zastanowienia zaczyna witaæ, ¿e mamy tu do
czynienia z symbolem metempsychozy, ¿e Orfeusz piewa o powstaniu wiata,
bogów i ludzi, o duszach ludzkich w cia³ach zwierzêcych! Jego piew czaruje
tak¿e zwierzêta, roliny i kamienie w³anie dlatego, ¿e wiat stanowi mimo swej
rozmaitoci jednoæ i dusze wêdruj¹ po kole narodzin17. Na tabliczce znalezionej w Timpone Grande czytamy:
1. zatem skoro tylko dusza opuci s³oneczne wiat³o,
2. na prawo............................i rozgl¹daj¹c siê, która
3.
zna wszystko razem.
4. ciesz siê, ¿e dozna³e tego cierpienia, wczeniej bowiem
nie by³e strudzony,
5. z cz³owieka bogiem siê zrodzi³e: jako kozio³ek wpad³e do mleka.
6. ciesz siê ciesz id¹c na prawo na wiête ³¹ki i do lasów Persefony.

Powtarza siê tu motyw opuszczenia s³onecznego wiat³a, bowiem dusza nie
leci w górê ku s³oñcu, ale odbywa katabazê  schodzi do podziemia. Jest te¿
wiadomoæ o kierunku podziemnej wêdrówki  na prawo. W wersie 4 kto albo
co zwraca siê do duszy, aby cieszy³a siê z doznanego cierpienia. Byæ mo¿e to
aluzja do przebywania w ciele, jako ¿e wczeniej dusza nie by³a strudzona, partycypuj¹c jedynie w tym, co intelligibilne  czyli bêd¹c tylko organiczn¹ czêci¹ syna Hadesa i Persefony, Dionizosa-Zagreusa. Wers 5 t³umaczy istotê podziemnej wizyty: cz³owiek staje siê bogiem, czego symbolicznym obrazem jest
kozio³ek wpadaj¹cy do mleka. Nie jest jednak znane do tej pory znaczenie tej
formu³y, która pojawi³a siê ju¿ na poprzednich tabliczkach. Tylko dziêki niewielkiej glossie u Hezychisza wiadomo, ¿e Dionizos mo¿e byæ identyfikowany
z imieniem Eriphos. Jeszcze Apollodor podaje, i¿ Dionizos znany by³ w Sykionie jako Akroreites, a w Metaponcie jako Eriphos18. Do tego dodaæ nale¿y jeszcze informacjê podan¹ przez pseudo-Apollodora, i¿ Dzeus zamieni³ ma³ego
Dionizosa eis eriphon, aby uratowaæ go przez gniewem Hery. W jakim jednak
sensie symbolizuj¹cy Dionizosa kozio³ek wpada do mleka i jak to siê ma do
duszy cz³owieka, która staje przed obliczem Persefony? Did the community
to which the dead belonged practise baptism of milk? Uwzglêdniaj¹c interpretatio mistica, wydaje siê, i¿ dusza (pregant) staje siê bogiem, kozio³kiem, czyli Dionizosem19. W Antygonie poeta identyfikuje Dionizosa jako opiekuna
Italii:
O wieloimienny, O chwa³o nimfy córki Kadmosa,
Z rodu Dzeusa, co piorunami miota.
17
18
19

A. Krokiewicz, Studia Orfickie..., s. 7980.
G. Zuntz, op. cit., s. 324.
Ibidem, s. 325.
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Ty, który opiekujesz siê s³awn¹ Itali¹,
W³adasz bowiem w dolinach wspólnych wszystkim,
Demeter Eleuzyñskiej o Bakchosie20.

W tym fragmencie tragedii Dionizos identyfikowany jest na trzy sposoby:
jako mityczny syn Semele i Dzeusa, jako opiekun s³awnej Italii i jako Bakchos
zestawiony z Demeter eleuzyñsk¹. Sofokles, wystawiaj¹c Antygonê ok. 440
p.n.e., ³¹czy³ tradycjê tebañsk¹ i eleuzyñsk¹. Mit o Semele, po któr¹ Dionizos
zszed³ do Hadesu, mówi o nim jako o w³adcy Italii i co mo¿e najciekawsze 
wprost ³¹czy postaæ Dionizosa z Demeter i dolinami Eleuzis. Na uwagê zas³uguje tak¿e fakt, i¿ Dionizos ustanowi³ misteria po tym, jak z Hadesu powróci³
na ziemiê i uniemiertelni³ swoj¹ matkê  Semele, która od tej pory nazwana ju¿
by³a Thione21. Walter Burkert jest zdania, ¿e misteria dionizyjskie mog³y byæ
w niektórych miejscach postrzegane jako substytut eleuzyñskich. Tak jest w³anie w cytowanym fragmencie Antygony, wystawionej mniej wiêcej wspó³czenie z za³o¿eniem Thurioi w Italii, gdzie chór odwo³uje siê do Dionizosa jako
w³adcy Italii, a ten opowiada siê za odejciem z Eleuzis22.
Do dyskusji nad znaczeniem zagadkowej formu³y o kozio³ku, który wpad³
do mleka, wiele wnosi Karl Kerenyi: Aluzja do inicjacji poprzez mistyczn¹ ceremoniê jest ca³kiem niew¹tpliwa. Dowiadujemy siê z niej, ¿e z³o¿one w ofierze kolê gotowane by³o w mleku, aby jeszcze wyraniej dowieæ jego niezniszczalnoci. Uto¿samianie cz³owieka ze zwierzêciem i bogiem by³o dodatkiem do
pierwotnej wiêtej ceremonii, wród orfików nie tylko zinterpretowanej, ale równie¿ u¿ywanej apoteozy prywatnej. Mog³o to nastêpowaæ za porednictwem
s³ów, jakie wypowiada³ wtajemniczony  chocia¿by podobnych tym, jakie pewien autor chrzecijañski wk³ada w usta boga-s³oñca: (in olla decoquunt, septem veribus corporis mei membra lacerata subfigunt  gotuj¹ mnie, na siedem
szpikulców nabijaj¹ oderwane cz³onki mego cia³a...)23. Gotowanie kolêcia
w mleku jego matki nie jest powiadczone na obszarach greckich, lecz by³o znane w pobliskich krainach semickich, o czym dowiadujemy siê w sposób co prawda poredni, lecz tym bardziej znamienny. W Starym Testamencie kilkakrotnie
powtórzony zosta³ bowiem zakaz nie bêdziesz gotowa³ kolêcia w mleku jego
matki (Wj 23, 19, 34, 26). W obrzêdzie greckim by³o siedem kawa³ków miêsa
nabitych na ro¿en i opiekanych po gotowaniu. Jeli gotowano je w mleku kozy,
to znaczy, ¿e czynnoæ ta mia³a jak¹ treæ mistyczn¹. Ewokowa³a b³ogoæ dzieciêcego bytowania u boku matki. Kolê, które sta³o siê bogiem, ³¹czy³o siê z ni¹
na powrót, tak jak Dionizos ze swoj¹ bosk¹ matk¹. W znanej nam wersji mitu
20
21
22
23

Sofokles, Antygona, 1049-1053.
K. Kerenyi, Dionizos. Archetyp ¿ycia niezniszczalnego, Kraków 1997, s. 302.
W. Burkert. Staro¿ytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001, s. 94.
K. Kerenyi, Dionizos..., s. 215 i nast.
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o podró¿y boga do wiata podziemnego jego matka nazywa siê Semele; dla orfików by³a ona Persefon¹, córk¹ Rei24.
Wed³ug Jamesa Hillmana, mleko reprezentuje pierwotn¹ ³¹cznoæ ze wiatem
i ci¹g³e jej pragnienie, o którym chcemy pamiêtaæ. Z³oty wiek starego Kronosa i m³odego boga ma dopiero nastaæ. Historia w ten sposób zosta³aby odkupiona przez psyche, poprzez jej ³¹cznoæ z tym co pierwotne. Dziêki temu Klio,
córka archetypu pamiêci, mog³aby znowu zapisywaæ historiê jako celebracjê
tego, co psychologicznie znacz¹ce. W naszym pragnieniu takiego królestwa nie
jestemy ani puer, ani senex, gdy¿ wracamy do stanu poprzedzaj¹cego rozdzielenie, do piersi Tao, przy której dowiadujemy siê, ¿e pierwotny obraz jest identyczny z bezporedni¹ istot¹ oraz ¿e wyobra¿enie równie¿ ma smak i s³odycz
tego, co fizycznie prawdziwe. Uczymy siê, ¿e caritas i sapientia s¹ t¹ sam¹ podstaw¹, a ca³a wiedza i poznanie wywodzi siê z a-ha  dowiadczenia, rozpoznania prehistorii. Takie rozumienie mleka odzwierciedla uwolnienie siê od kompleksu matki, jest tajemnic¹ proroka, mystes, mesjasza, króla, dziecka, bohatera,
ksiêdza i mêdrca  archetypowych form ¿ycia, które s¹ ambiwalentne i niepodzielne biegunowo. Dla nich to w³anie, wed³ug religioznawstwa komparatywnego, wymaganym pokarmem jest mleko25.
Wers szósty nakazuje, by dusza wyra¿a³a radoæ z powodu zbli¿aj¹cej siê
apoteozy i kierowa³a siê na prawo na wiête ³¹ki pani podziemia. Istnieje zatem
jakie miejsce, gdzie w nagrodê za wiête ¿ycie dostêpuje siê zbawienia. Zwrot
ten mo¿e mieæ swoje ród³o u Homera, który w Odysei mówi o asfodelos leimon26. Zdaje siê, ¿e pole znajduj¹ce siê po prawej stronie poziemnego s¹du
identyfikowano w³anie z miejscem dla duszy, która sta³a siê bogiem. Platon
w znanej opowieci o rycerzu Erze tak¿e pisa³, i¿ sprawiedliwi po os¹dzeniu udawali siê na prawo: wiêc mówi³, ¿e gdy duch z niego wyszed³, zacz¹³ iæ wraz
z wieloma innymi, a¿ przyszli do jakiego miejsca nadziemskiego, gdzie by³y
w ziemi dwie przepacie s¹siaduj¹ce ze sob¹, a w niebie, na górze inne takie
dwie rozpadliny naprzeciw. A miêdzy nimi siedzieli sêdziowie. Ci rozdzielili
duchy na dwie gromady i sprawiedliwym kazali iæ na prawo i na górê przez
ten otwór w niebie, a ka¿demu powiesili wyrok s¹du z przodu. Niesprawiedliwym kazali iæ na lewo i dó³. Ci mieli te¿  na plecach  wiadectwo wszystkich swoich czynów27. Na tym nie koñczy siê jednak opowieæ, Era bowiem
mówi dalej o tym, jak dusze wychodzi³y z dwóch innych przepaci: z tej w ziemi okryte brudem i kurzem (Tartar), a przez drug¹ schodzi³y z nieba dusze czyste. I te, które wci¹¿ przybywa³y, wygl¹da³y tak, jakby wraca³y z d³ugiej wê24

Ibidem.
J. Hillman, Senex i Puer: Aspekt teraniejszoci historycznej i psychologicznej (1967),
Kronos 2007, nr 3, s. 69.
26 Homer, Odyseja X, 509.
27 Platon, Republika, 614b-c.
25
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drówki. Z radoci¹ odchodzi³y na ³¹kê, aby siê na niej rozgociæ jak na festynie. Te przychodz¹ce z nieba opisywa³y rozkosze i widoki niewypowiedzianej
piêknoci. W Gorgiaszu czytamy, ¿e podziemni sêdziowie ustanowieni zostali z
polecenia Prometeusza i znowu jest mowa o dwoistym losie nagiej duszy:
dwóch z Azji, Minosa i Radamandysa, a jednego z Europy, Ajakosa. Ci kiedy
pomr¹, s¹dziæ bêd¹ na ³¹ce tam, gdzie siê drogi rozchodz¹; jedna prowadzi do
Wysp Szczêliwych, a druga do Tartaru28. Prawa strona jako kierunek zbawionej duszy wspominana jest tak¿e na pozosta³ych tabliczkach, na których wyszczególniono podziemn¹ topografiê. W Fajdrosie opisywana jest równina
Prawdy, z której czerpi¹ wznosz¹ce siê na skrzyd³ach dusze: a czemu siê rw¹
gwa³townie, ¿eby zagony [pola] prawdy widzieæ, gdzie one s¹  to dlatego, ¿e
tam w³anie na tym ³anie ronie pokarm, którego najlepsza czêæ duszy potrzebuje; z niego nabieraj¹ si³y skrzyd³a, które duszê unosz¹ do góry29.
Platon uwa¿a zatem, i¿ dusza po mierci nie ginie, ale w zale¿noci od przeznaczenia i stanu, w jakim opuci³a cia³o cz³owieka, czeka j¹ albo pokuta w Tartarze, albo apoteoza w miejscu okrelonym jako hiperuranios topos  ponadniebne miejsce. Wydaje siê jednak, ¿e nie s¹ to Wyspy Szczêliwe, czyli miejsce
wiecznego spoczynku, gdzie dusza trafia po odbyciu krêgu ¿ywotów i odp³aceniu kary za pierwotny grzech Tytanów. Dusza bowiem trafia do siedziby b³ogos³awionych po kontemplacji ponadniebnego krêgu: wst¹pi³em na upragnion¹
koronê na szybkich nogach i zanurzy³em siê w ³ono pani podziemnej w³adczyni. Pielgrzymka duszy do boskoci zak³ada najpierw katabazê, nastêpnie podziemny s¹d, a wreszcie pokutê w Tartarze albo anabazê na ponadniebne sfery.
Jeli nie jest to koniec krêgu ¿ywotów, wraca na ziemiê w kolejnym wcieleniu.
Natomiast gdy trafia na Wyspy Szczêliwych  na wiête ³¹ki Persefony, odzyskuje boski status: dawne podanie, które pamiêtamy, mówi, ¿e s¹ te [dusze],
które st¹d tam przysz³y i znowu tutaj wracaj¹, i powstaj¹ z martwych. Otó¿ jeli
tak jest, jeli z umar³ych znowu powstaj¹ ¿ywi, to nic innego jak tylko by³yby
tam nasze dusze, bo nie mog³yby powstaæ znowu, gdyby tam nie by³y. A dowód na to, ¿e tak jest, mielibymy, gdyby siê pokaza³o, ¿e istotnie sk¹din¹d nie
powstaj¹ ludzie ¿ywi, jak z umar³ych30.
Oczyszczony stan duszy, dziêki czemu myli, a nie doznaje, jest stanem
m¹droci, który upodabnia j¹ do boga. Jest to mylenie specjalne, bo pochodz¹ce od istnieñ, które s¹ tam. Jak dalece postêpuje oczyszczenie, zale¿y od
tego, w jakim stopniu dusza upodobni³a siê do boga. Wskanikiem upodobnienia i oczyszczenia jest rodzaj wystêpuj¹cych w duszy uczuæ: gniewu, po¿¹dania, smutku itp. Dziêki oczyszczeniu widzi ona rzeczy najlepsze, poznaje skar28
29

Platon, Gorgiasz, 493a.
Platon, Faidros, 248c-c.
30 Platon, Fedon, 70d.
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by wiedzy, ogl¹da umiar i sprawiedliwoæ, podziwia osadzone w sobie wiête
pos¹gi, wraca do w³aciwego sobie jestestwa. Odzyskanie boskoci nie odbywa siê przez zwyk³¹ ucieczkê od z³a. Pomaga w tym piêkno, które mo¿na zobaczyæ dziêki wzrokowi wewnêtrznemu. Dusza nie ujrzy piêkna, jeli sama nie jest
piêkna: Niech tedy najpierw ka¿dy stanie siê boski i ka¿dy piêkny, jeli chce
ujrzeæ boga i piêkno31 .
Istotn¹ refleksjê dla zrozumienia psychologicznej roli podziemnego wiata
i duszy wnosi James Hillman. Uwa¿a on, ¿e wszystkie procesy zachodz¹ce w
obrêbie psyche ci¹¿¹ w stronê Hadesu. Hades jest zarówno finis, jak i telos. Przechodz¹c od tego co widzialne w stronê niewidzialnego, wszystko nabiera g³êbi,
umiera za ¿ycia. Gdy poszukujemy fundamentalnego sensu jakiego dowiadczenia, odnajdujemy go najpe³niej odnosz¹c do dowiadczenia Hadesu, pytaj¹c: co
ma ono wspólnego z moj¹ mierci¹? Wówczas ujawnia siê esencja32 . Tabliczki znalezione w Pellinnie uto¿samiaj¹ wtajemniczonego z dionizyjskim zwierzêciem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teraz zmar³e i urodzi³e siê, teraz o najszczêliwszy w tym dniu
powiedz Persefonie, ¿e wyzwoli³ ciê Bakchos,
jako byk do mleka wpad³e
nagle do mleka wpad³e
jako baran do mleka wlecia³e
o szczêliwy, wino masz jako zaszczyt.
a pod ziemi¹ wiête obrzêdy ciê oczekuj¹, które i inni (szczêliwi) wiêtuj¹.

Oko³o 600 lat m³odsza od omawianych wy¿ej tabliczek jest znaleziona
w Rzymie tzw. Cecylia Sekundeina, datowana na II wiek po Chr., a znajduj¹ca
siê obecnie w British Museum:
1.
2.
3.
4.

przybywam od czystych czysta, o podziemna w³adczyni,
Euklesie i Euboleusie wietliste dzieciê Dzeusa, posiadam
dar Mnemozyne, wród ludzi najbardziej godny szacunku,
przyb¹d wedle prawa, Cecylia Sekundeina, bosk¹ bêd¹c.

Tabliczka ta jest kolejnym wiadectwem ¿ywotnoci orfickiego kultu na terenie Wielkiej Grecji. W tym kontekcie godne uwagi s¹ pompejañskie freski
w Villi dei Misteri. Uwagê zwraca imiê Mnemozyne, greckiej matki Muz.
W epoce imperialnej na po³udniu Rzymu odbywa³y siê zgromadzania dionizyjskie, z których najbardziej znane to Thiasos Agripinilli. Agripinilla albo jego
ojciec Marek Pompejusz Marcinus sprowadzi³ misteria dionizyjskie z Azji
Mniejszej i ustanowi³ zgromadzenie rodzinne. Wtajemniczeni (mystai), w licz31

Plotyn, Enneady, 1, 2, 3 (t³um. A. Krokiewicz); por. tak¿e T. Kobierzycki, Filozofia
osobowoci, Warszawa 2001, s. 43.
32 T. Stawiszyñski, Dusza i patologizowanie w psychologii archetypowej Jamesa Hillmana, Kronos 2007, nr 3, s. 12.
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bie oko³o 500, wznieli pos¹g, który siê nie zachowa³, przetrwa³a jedynie inskrypcja grecka z imionami i godnociami przys³uguj¹cymi tej wspólnocie dionizyjskiej33.
Kolejn¹ z³ot¹ tabliczkê znaleziono w Hipponie:
1. to grób Mnemozyne, a kiedy bêdziesz umiera³,
2. do posiad³oci Hadesa pójd, tam ród³o jest po prawej stronie,
3. przy którym bia³y cyprys stoi.
4. tam schodz¹, orzewiaj¹c siê  dusze zmar³ych.
5. w pobli¿e ród³a tego pójdziesz, nie za blisko,
6. wczeniej znajdziesz wie¿¹ wodê,
7. z bagien Mnemozyne p³yn¹c¹. Stra¿nicy na górze stoj¹,
8. którzy ciê zapytaj¹, w sercach roztropnych,
9. czego chcesz z niszcz¹cej ciemnoci Hadesu.
10. Powiedz: Jestem synem Barei i Nieba Gwiadzistego,
11. Jestem rozpalony z pragnienia i ginê,
l2. lecz dajcie mi natychmiast wie¿ej wody p³yn¹cej z bagien Mnemozyne.
13. I pójd¹ z tob¹ do podziemnego w³adcy,
14. i dadz¹ ci piæ z bagna Mnemozyne,
15. i pójdziesz przez d³ug¹ drogê,
16. a tak¿e inni wielcy wtajemniczeni, i porwani sza³em Bakchosa.

Napis na tabliczkach z Petelii (IV wiek p.n.e.) i Farsalos (350320 p.n.e.)
g³osi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Znajdziesz ród³o po lewej stronie posiad³oci Hadesa,
przy którym bia³y Cyprys stoi,
nie zbli¿aj siê zbyt blisko tego ród³a,
znajdziesz bowiem drugie, z bagna Mnemozyne.
Strumieñ rzeki p³yn¹cy, stra¿nicy wczeniej stoj¹,
powiedz: jestem synem ziemi i nieba gwiadzistego,
a zatem ród mój jest niebieski, co wiecie tak¿e wy.
Jestem rozpalony z pragnienia i ginê,
lecz dajcie mi natychmiast wie¿ej wody p³yn¹cej z bagien Mnemozyne.
Oni pozwol¹ tobie piæ z boskiego ród³a,
a nastêpnie z innymi Herosami ¿yæ bêdziesz.
Bowiem grób to Mnemozyne.

Tabliczki znalezione zosta³y w trzech ró¿nych miejscach, posiadaj¹ jednak
cechy wspólne. Zwraca uwagê ju¿ pierwszy wers z Hippony, w którym dusza
dowiaduje siê, i¿ jest przy grobie Mnemozyne  matki Muz. Nastêpnie ma kierowaæ siê do posiad³oci Hadesa, gdzie po prawej stronie czekaæ na ni¹ bêdzie
ród³o. (Wyj¹tek stanowi tabliczka z Petelii, gdzie ród³o znajduje siê po lewej
stronie i nie jest znany powód tej zmiany. Byæ mo¿e to po prostu b³¹d grawera,
który myl¹c o prawej, napisa³ lewa, bo nie wydaje siê, ¿eby powód móg³ byæ
33
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inny, jak np. specjalne traktowanie tego zmar³ego, z uwagi na ca³¹ opisan¹ ju¿
tradycjê prawej strony.) Dusza jednak nie powinna piæ z tego ród³a, w którego s¹siedztwie ronie bia³y cyprys, drzewo najwyraniej symboliczne, bo wspominane ju¿ we wczeniej omawianym fragmencie Eurypidesa. Napiæ siê trzeba
z bagna Mnemozyne, a woda znajduj¹ca siê jej strumieniu jest psichron  orzewiaj¹ca. Duszê przechodz¹c¹ do pañstwa zmar³ych zatrzymuj¹ na drodze stra¿nicy, którzy pytaj¹ j¹ o rodowód. W tym momencie winna odpowiedzieæ, i¿
jest dzieckiem Barei i Nieba i poprosiæ o wie¿¹ wodê z bagna Mnemozyne.
Dusza uda siê nastêpnie z herosami w d³ug¹ drogê, a towarzyszyæ im bêd¹ inni
wtajemniczeni i porwani sza³em Bakchosa. Tabliczka z Petelii mówi za, i¿ po
tym jak stra¿nicy pozwol¹ duszy napiæ siê ze ród³a, ¿yæ ona bêdzie z innymi
herosami.
Obie tabliczki wspominaj¹ o matce Muz, ale Mnemozyne nie znaczy tu nic
innego, jak Pamiêæ, do której najwyraniej wyznawcy podziemnej wêdrówki
dusz przywi¹zywali wielk¹ wagê. Wiadomo sk¹din¹d, ¿e do pamiêci w równym
stopniu odwo³ywali siê pitagorejczycy, a sam Pitagoras mia³ pamiêtaæ wszystkie swoje poprzednie wcielenia, o czym wiadcz¹ zachowane fragmenty Empedoklesa.
Kolejne w¹tki wnosz¹ z³ote tabliczki odnalezione na kreteñskiej Eleutherynie. S¹ one bardzo krótkie, zawieraj¹ jakby esencjê modlitwy duszy34. Do szeciu tabliczek o tej samej treci z centralnej Krety dodaæ nale¿y jedn¹ znalezion¹ w Tesalii, o identycznej treci, datowan¹ na IV wiek p.n.e.
1.
2.
3.
4.

jestem rozpalony z pragnienia i ginê, zatem pij
ze ród³a zawsze p³yn¹cego, na prawej stronie, gdzie cyprys stoi.
kim jeste i sk¹d jeste?
jestem synem ziemi i nieba gwiadzistego.

Jednym z najbardziej istotnych elementów jest rzekomy pobyt Pitagorasa
w Egipcie i nauka u tamtejszych kap³anów. Najlepszym tego wiadectwem s¹ cytowane ju¿ fragmenty Herodota, w których rytualne zwyczaje egipskie zestawione zosta³y z orfickimi, bachicznymi i pitagorejskimi35, a explicite informacjê
o tej wizycie podaje Izokrates: Pitagoras z Samos uda³ siê do Egiptu i by³
uczniem tamtejszych mêdrców. Nastêpnie ich nauki przyniós³ do Hellenów. Nade
wszystko stara³ siê o to bardziej od innych, aby zwyczaje ofiarne i obrzêdy religijnego oczyszczenia odbywa³y siê odwiêtnie. Czyni³ to w przekonaniu, ¿e jeli nawet nie wyjedna przez to wiêkszej ³aski u bogów, zdobêdzie przynajmniej
najwiêksz¹ s³awê u ludzi. I tak siê rzeczywicie sta³o. W istocie wielka by³a s³a34 Na ich szczególn¹ wartoæ zwraca uwagê G. Zuntz, op. cit., s. 364: The Cretan leaves are particular valuable because they show the supposedly South-Italian eschatology anexpectedly flourishing, in the third century B.C, in this island, and because, in their very breifness, they intimate what where felt to be the cardinal points in the longer text.
35 Herodot, Dzieje, 2.81.
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wa charyzmatu Pitagorasa w Krotonie36. Czy zatem egipska edukacja mog³a
wp³yn¹æ na takie a nie inne sformu³owania wyryte na z³otych tabliczkach? Tego
typu modlitwy (podobne do egipskich znajduj¹cych siê w Ksiêdze Umar³ych)
odnalezione zosta³y przecie¿ jedynie w obrêbie pochówków pitagorejsko-orfickich. Egipt identyfikowany by³ zwyczajowo z ojczyzn¹ greckiej tradycji sapiencjalnej. To tam mieli byæ wtajemniczani przez egipskich kap³anów w tajemnice
misteriów Homer, Orfeusz, Pitagoras, Platon. Cytowany fragment Herodota zdaje siê dokumentowaæ wiarê w Demeter i Dionizosa, wêdrówkê dusz, karê i nagrodê po mierci, któr¹ zaczerpniêto w³anie z Egiptu: Egipcjanie mówi¹, ¿e
panowanie nad podziemiem dzier¿¹ Demeter i Dionizos. Oni te¿ pierwsi wypowiedzieli to twierdzenie, ¿e dusza ludzka jest niemiertelna, kiedy jednak cia³o
umrze, wstêpuje ona w inne stworzenie, które w³anie têdy siê rodzi; a kiedy
obejdzie wszystkie zwierzêta l¹dowe, morskie i ptaki, znów wstêpuje w cia³o
cz³owieka, które w³anie siê rodzi, obieg za jej odbywa siê w czasie trzech tysiêcy lat. Niektórzy z Hellenów, jedni wczeniej drudzy póniej, przyjêli tê naukê, jak gdyby ich w³asn¹ by³a, choæ znam ich imiona, ale nie zapisujê nich37.
Wp³ywy egipskie powiadcza znajduj¹ca siê na tabliczce proba o rzek¹
wodê dla spragnionej, umieraj¹cej z gor¹ca duszy. Zdaniem Zuntza formu³a ta
jest bardzo podobna do modlitw znajduj¹cych siê na wewnêtrznych cianach piramid38. Faktem s¹ czêste kontakty Greków i Egipcjan, a zak³adaniu greckich
osad w Naukratis i Memfis towarzyszy³ rozkwit handlu. Znany jest wp³yw Grecji na politykê Egiptu od czasów Psammetichosa, ale i wp³yw sztuki egipskiej
na greck¹ rzebê. Wobec tego istnia³o wielkie prawdopodobieñstwo, ¿e Grecy
poznawali egipskie koncepcje religijne nie tylko w epoce archaicznej, ale i póniej. Przyk³adowo osiedleñcy w Memfis mogli przej¹æ istniej¹cy tam kult zmar³ych, staj¹c siê prozelitami nowej wiary niczym ¯ydzi w Elefantynie. W taki
sposób te idee mog³y rozprzestrzeniaæ siê poza Egipt.
Motyw ch³odnej wody i w ogóle pragnienia duszy jest uniwersalnym mitologemem eschatologicznym w kulturach wiata. Przyk³adem tego s¹ Eskimosi,
u których zmar³y tak¿e cierpi z pragnienia na tamtym wiecie i wypowiada podobn¹ do greckiej formu³ê: bring us ice, for we are suffering from thirst for cold
water39. Motyw proby kierowanej do stra¿ników ka¿dej sporód dwudziestu
jeden wrót prowadz¹cych do Sekht-Janru  odpowiednika wiêtych podziemnych
pól Persefony  pojawia siê w egipskiej Ksiêdze Umar³ych40. Zwyczaj wk³adania tekstów do grobu zmar³ego, które mia³y mu pomóc w podziemnej wêdrówce ku apoteozie, znany by³ w Egipcie od tysiêcy lat, a w Grecji (poza tabliczka36
37

Izokrates, Buzyrys, 28
Herodot, Dzieje, 2.123.
38 G. Zuntz, op. cit., s. 371.
39 Ibidem, s. 374.
40 Ibidem.
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mi) nie ma ladu po tego rodzaju rytua³ach. Autorytet Egiptu jako ojczyzny m¹droci i s³awa wykszta³conego tam Pitagorasa mog³y przyczyniæ siê do przeszczepienia na teren nauczania nauczyciela z Krotony pomiertnych idei egipskich, które zla³y siê z obecnymi ju¿ tam koncepcjami orfików i rdzenn¹
eschatologi¹ homeryck¹, tworz¹c now¹ jakoæ na p³aszczynie religii greckiej.
Heraklit gani³ Pitagorasa za rzeczone wielowiedztwo, które mog³o byæ niczym
innym jak prób¹ syntezy ró¿nych tradycji w jeden oryginalny system.
Ca³kiem odmienny charakter ma tabliczka znaleziona w Timpone Grande
w Thurioi, datowana na IVIII wiek:
Protogonos i Metis, matce wszystkiego
......................powiedzia³a Kora z rodu Kybeli,
.............................jak w tych Demetry,
........................O Dzeusie
.............Heliosie, O Ogniu,................. przez wszystkie miasta,
................................pójdziesz............zwyciêstwo,
a tak¿e fortuna, przybywajcie, Fanesie, Mojry, które pamiêtaj¹ wszystko.
ty s³awny Demonie, wszystkie rzeczy ujarzmione, wszystko co zniesienia.
Nie w powietrzu........ matko.................Ogieñ jest tobie,
siedem nocy post, albo po dniu, siedem nocy poszcz¹c Dzeusie.
Olimpie, który widzi wszystko, zawsze,
........................................................................matko wys³uchaj
......modlitwy naszej,
.......................................................razem z moj¹ piêkna,
Demeter, O Ogniu, O Dzeusie i Podziemiu.
............................W sercu matki
..............................................w sercu matki.

Wyj¹tkowy charakter z³otych tabliczek wskazuje na ró¿ne wp³ywy, które
zogniskowa³y siê w pitagorejskich krêgach Wielkiej Grecji. W wietle dotychczasowych analiz trudno przeprowadziæ ich atrybucjê jako czysto orfick¹. Perspektywê zmienia jednak powy¿szy tekst, w którym znajduj¹ siê imiona cile
powi¹zane z orfick¹ kosmogoni¹. W wierszu pierwszym znajdujemy bowiem
imiê Protogonosa, wiatotwórczego bóstwa identyfikowanego tak¿e z Fanesem,
Erosem, Dzeusem czy Erikepaiosem, który stoi u podstaw stworzenia wiata.
Imiê tego bóstwa pojawia siê pierwszy raz w tragedii Eurypidesa:
O pani bogów,
wiat³o niedostrzegalne
w powietrzu, jako Protogonos
[...............] Eros, kiedy Noc

a zatem...41

Teogonia Protogonosa poza Eurypidesem posiada wiele róde³. Jako pierworodne bóstwo  nasienie bogów i ludzi  by³ on naczeln¹ figur¹ w mitologii or41

Eurypides, Hypsipile, 57, 2025.
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fików. Na tabliczce pojawia siê te¿ imiê Metis, bêd¹ce tak¿e jednym z imion
Protogonosa42. Dalej Kore, Kybele, Demeter, Dzeus, Helios, Ogieñ, Fanes, Mojry i Podziemie (chtonia). Wydaje siê, ¿e Demeter i Kore to boginie najcilej
zwi¹zane z tradycj¹ eleuzyñsk¹, ale ich obecnoæ na z³otych tabliczkach w po³udniowej Italii nie dziwi, poniewa¿ Demeter w³anie na Sycylii poszukiwa³a
porwanej przez Aidoneusa córki i tam w³anie odnalaz³a drogê do podziemia.
Kybele to stara bogini wywodz¹ca siê z Frygii, a Fanes to kolejne imiê Protogonosa i Metis. Jeli tabliczka powsta³a w krêgu bliskim Pitagorasowi, to rzeczywicie potwierdza³oby to jego wielowiedztwo (polimathie) z uwagi na synkretyczny charakter informacji dla zmar³ego. Tabliczka datowana jest na IVIII
wiek, a zatem wymienione na niej imiona musia³y ju¿ istnieæ w wiadomoci
ludzi.
Ostatnim analizowanym tu dokumentem jest papirus z Gourub z III wieku
p.n.e. Co prawda nie zosta³ odnaleziony w orfickich grobach, jednak ma kolosalne znaczenie dla kultów misteryjnych:
1. ....................maj¹c co znalaz³e,
2. ....................czêci surowe
3. ....................poprzez wtajemniczenie,
4. przyjmijcie mój dar odkupienie za winy ojców,
5. ........................ocal mnie wielka Brimo,
6. ........................Demeter i Rea,
7. ........................Kureci uzbrojeni,
8. ....................................................
9. ...........a¿ uczynimy wiête ofiary,
10. ......................baran i kozio³,
11. ......................niezliczone dary,
12. ......................i na ³¹ce strumienia,
13. [j¹dra przyjmuj¹c] kozio³ka,
14. pozosta³e za miêso zjedz,
15. [a kto nie wtajemniczony] niech nie patrzy,
16. ........................powiêcaj¹c,
17. ........................modlitwa,
18. [Protogonosa] i Eubulosa wzywam,
19. ......................wo³am,
20. ......................ty, wysuszaj¹c siê,
21. ...........Demeter i Pallady dla nas,
22. Eubuleosie, Irikepaiksie, ocal mnie,
23. ..........Fanes, jeden Dionizos, wiête znaki,
24. .....................bóg przez ³ono,
25. .....................pi³em rzek¹, stra¿nik osio³,
26. .....................formu³a: w górê, w dó³,
27. .....................i pozwoli³ ci jeæ,
42 Proklos, in Plat. Tim. 31a: Demon czcigodny / Metis s³ynne nasienie bogów nios¹ca /
które bogowie szczêliwi Protogonosem / nazywaj¹ na Olimpie.
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28. .....................i do koszyczka wrzucisz,
29. .....................sosna, zabawka, koci,
30. .....................albo lustro.

Powy¿szy dokument wiadczy o wzajemnych wp³ywach tradycji orfickiej
 eleuzyñskiej i dionizyjskiej. ¯adna z nich nie by³a jednorodna i poza g³ównym nurtem zwi¹zanym z kultem boga czerpa³a z innych tradycji misteryjnych,
dopuszcza³a wiêc elementy z zewn¹trz. Z fragmentów formu³ znajduj¹cych siê
na papirusie czerpiemy kolejne informacje: w wersie trzecim mówi siê o jakim
wtajemniczeniu, a w czwartym o wykupieniu winy ojców, co sugerowaæ mo¿e
wp³ywy orfickie i znany motyw soteriologii orfików o koniecznoci odp³acenia
za pierwotny mord Tytanów (naszych przodków), jakiego dopucili siê na Zagreusie. W kolejnym wersie pregant prosi o ocalenie wielk¹ Brimo, tajemnicze
bóstwo maj¹ce zwi¹zek z misteriami w Eleuzis. Jej imiê pojawia siê bowiem
w jednym z najwa¿niejszych wiadectw odnosz¹cych siê to eleuzyñskiego rytua³u: Ateñczycy wtajemniczaj¹cy w misteria eleuzyñskie wyjawiaj¹ tym, którzy
osi¹gaj¹ ich wy¿szy poziom, to wielkie, cudowne, najdoskonalsze i przez boga
natchnione misterium k³osa zer¿niêtego w ciszy. Sam za hierofant dziêki cykucie wykastrowany, oddalony jest od ca³ego miêsnego rodu. W nocy za, w Eleuzis, w wielkim ogniu, wielkie niewypowiadalne misteria prowadzi, krzyczy
i wo³a: »Brimo, Pani zrodzi³a, wiêtego ch³opca Brimosa«43. Dalej wymienione s¹ imiona Demeter i Rei, a byæ mo¿e Persefony. Zdania takiego jest K. Kerenyi w Dionizosie: ukryta w tym wizerunku i odbiciu rodzicielka dusz dominuje nad minojsk¹ Kret¹; to wielka bogini Hera oraz Persefona  tylko pozornie
podwójnoæ w najg³êbszej za istocie jednoæ44; a tak¿e w Eleusis: to wizerunek archetypowy wyra¿aj¹cy sam przez siê  jak Demeter i Persefona w Eleuzis  tê sam¹ ci¹g³oæ i identycznoæ matki z córk¹. Po nich nastêpuj¹ Kureci,
stra¿nicy znani z mitologii orfickich, w których s¹ stra¿nikami ma³ego Dionizosa-Zagreusa. Póniejsza tradycja powiadcza to zdarzenie, wymieniaj¹c tak¿e
tajemnicze zabawki, na które zwabiony by³ Dionizos. W tym miejscu wiadectwo to ma powiadczaæ jedynie obecnoæ Kuretów w orfickim micie o Dionizosie45. Podobnie pisze Klemens Aleksandryjski: Misteria Dionizosa s¹ ca³kowicie nieludzkie, bowiem wokó³ tego jeszcze dziecka, w zbrojnym tañcu Kureci
siê poruszaj¹, jednak Tytani wlizgnêli siê podstêpem, dziecinnymi zabawkami
zwodz¹c. Oni w³anie go rozszarpali bêd¹cego jeszcze dzieckiem, jak mówi trak
Orfeusz poeta wtajemniczeñ: »Krêc¹cy siê b¹k w kszta³cie rombu wyginaj¹ca siê
zabaweczka i / piêkne z³ote jab³ka, od Hesperyd o czystym g³osie«46.
43
44

Hippolitus, Ref. 5. 8, 3940.
K. Kerenyi, Dionizos..., s. 114.
45 K. Kerenyi, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, Kraków 2004, s. 32.
46 Klemens Aleksandryjski, Protreptyk, 2, 17-18.

O treci tabliczek i misteriów orfickich...

165

Papirus z Gourub wspomina o koniecznoci uczynienia wielkich ofiar z barana i koz³a, wniesienia niezliczonych darów. Rytualne zabicie kozio³ka i specjalne traktowanie jego genitaliów wskazuje na ceremoniê ofiarn¹ zwi¹zan¹
z postaci¹ Dionizosa. Obrzêd ten ma swoje ród³a w egipskim micie o Ozyrysie. Izyda odszuka³a i z³o¿y³a na powrót cia³o swego ma³¿onka, a dziêki temu,
¿e zachowa³ siê jego mêski cz³onek, boska para mog³a z³¹czyæ siê w mi³oci na
nowo47. W obrzêdach greckich mêski organ sk³adanego w ofierze koz³a oddzielano i chowano. Czynnoæ by³a symboliczna i bardzo prawdopodobne, ¿e zamiast wysuszonego cz³onka albo razem z nim u¿ywano fallusa z figowego drewna. W nastêpnym roku przychodzi³o budziæ Liknitesa  boga le¿¹cego
w Liknonie, koszyku graj¹cym rolê wialni na zbo¿e. Podczas ceremonii ofiarnej ten kawa³ek zwierzêcia pe³ni³ funkcjê mistyczn¹; nie wolno by³o wówczas
wymieniaæ jego nazwy. Nie niós³by on wszelako w sobie ¿adnej treci irracjonalnej, gdyby równoczenie nie upatrywano w nim owej mêskoci, jak¹ podczas
Falloforiów przedstawia³y woko³o narz¹dy drewniane. Czym niewys³awialnym
(arreton) by³ stosunek ³¹cz¹cy kobiety z t¹ pars pro toto niezniszczalnego ¿ycia, z t¹ konkretn¹ czêci¹ konkretnej ca³oci zoe48. Walter Burkert pisze, i¿ ju¿
w czasów Odysei ofiara z koz³a mia³a szczególne znaczenie w komunikacji ze
wiatem zmar³ych, a podczas misteriów w Eleuzis kolimi g³owami ozdobione
by³y rogi Telesterionu49.
Wers 15 papirusu mówi o zakazie patrzenia przez niewtajemniczonych. Przywodzi to na star¹ formu³ê znajduj¹ca siê w Uczcie Platona: wszyscy, co macie
w udziale szaleñstwo filozofa i dionizyjski ob³êd, s³uchajcie zatem wszyscy: zapoznajcie siê z tym, co uczynione zosta³o i powiedziane. Wieniacy za i jeli
kto inny jest niewtajemniczony i prostacki, wrota ogromne w uszy sobie wepchnijcie50. Martin West w pracy The Orphic Poems wyjania, i¿ by³a to rytualna, uroczysta formu³a pojawiaj¹ca siê tak¿e w pierwszym wersie ¿ydowskiego Testamentu Orfeusza i dostrzegalna po Platonie51. Jego zdaniem pierwotnie
has³o mia³o znaczenie dos³owne  wiête przedmioty niesione by³y przez miasto, a niewtajemniczeni nie mogli na nie patrzeæ. Inaczej w czasach Platona, kiedy wrota sta³y siê jedynie metaforycznym zakazem uczestnictwa profanów. Dalej mówi siê o jakim powiêcaniu i modlitwie, by wreszcie w wersie 18 pad³o
wezwanie skierowane do Protogonosa i Eubulosa. Protogonos to wspomniane ju¿
bóstwo orfickie, Eubulos to byæ mo¿e Eubuleus. Pregant prosi o ocalenie Eubuleosa i Irikepaiosa (Erikepaiosa), dalej wymieniony jest Fanes i Dionizos, a wszyst47

K. Kerenyi, Dionizos..., s. 210.
Ibidem, s. 220221.
W. Burkert, Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and
Myth, University of California Press 1983, s. 283.
50 Platon, Uczta, 218b (t³um. W. Witwicki).
51 M. West, op. cit., s. 82.
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kie te imiona s¹ synonimami pierworodnego bóstwa Protogonosa i wyranie
wskazuj¹ na wp³ywy orfickie. Dalej mówi siê o jakich wiêtych znakach. Walter Burkert jest zdania, i¿ mog³y one umo¿liwiaæ mystom wzajemne rozpoznanie siê, a w efekcie prowadziæ do pewnej za¿y³oci nawet pomiêdzy obcymi
ludmi. Mystai byli bowiem nak³aniani do zachowania pamiêci o swoim wtajemniczeniu, wyuczali siê owych symbola i synthemata, a nawet przechowywali
w domach ich materialne znaki52.
Wers 24 mówi o bogu w ³onie, co mo¿e przywodziæ na myl chtonicznego
boga Zagreusa, zrodzonego z Persefony w³adcê kosmosu. A mo¿e bogiem tym
jest Hades, mo¿e Dionizos, na co wskazuje Heraklit z Efezu: Gdyby nie by³o
Dionizosa, któremu czyni¹ procesje, piewaj¹ pieni falliczne, to postêpowaliby
bezwstydnie, bo Hades i Dionizos s¹ tym samym, dla którego szalej¹ i wiêtuj¹
i ostatkuj¹53. Wers 25 mówi o piciu rzekiej wody i byæ mo¿e jest to nawi¹zanie do wyrytych na z³otych orfickich tabliczkach rytualnych prob zwi¹zanych
z egzystencj¹ duszy po mierci. Wers 26 to formu³a w górê i w dó³, która byæ
mo¿e jest wskazówk¹ wyznaczaj¹c¹ kierunki w Hadesie. W tym miejscu znamienne i jak zwykle zagadkowe s¹ s³owa Heraklita z Efezu, który pisze: droga
w górê i w dó³ jedna i ta sama. Nie wiadomo jednak do jakiej katabazy i jakiej
anabazy nawi¹zuje i w jakim kontekcie wypowiedziane zosta³y te s³owa. Byæ
mo¿e jest to okrelenie kierunku drogi duszy w kosmosie. Dalej pregant dowiaduje siê, i¿ bêdzie móg³ jeæ i w³o¿yæ co do koszyczka. Ale i w tym przypadku
nie wiadomo wprost, o co chodzi. Czynnoæ rytualnego spo¿ywania i koszyczek
przywodz¹ na myl misteria eleuzyñskie i s³ynn¹ formu³ê: Poci³em, pi³em Kykeon, wzi¹³em z kosza, wzbogaciwszy siê, od³o¿y³em do koszyczka, a z koszyczka do kosza54. Na koñcu wymienione s¹: szyszka, zabawka, koci, lustro. Niew¹tpliwie to przedmioty rytualne, maj¹ce zwi¹zek z dokonywanym obrzêdem,
a ju¿ samo lustro ma bogat¹ mitologiê w orfickim kulcie.
Reasumuj¹c, omawiany tekst ma charakter synkretyczny i przeplataj¹ siê
w nim misteryjne tradycje zwi¹zane z misteriami Dionizosa, Eleuzis i orfickimi.

52
53
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Heraklit z Efezu, fragm. 125; cyt. za: Zarys filozofii greckiej, s. 4041 (t³um. W. HeinKlemens Aleksandryjski Protreptyk, 2, 21, 2.

O treci tabliczek i misteriów 16
orfickich...
HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO

Olsztyn 2010
167

Andrzej T. Nowak
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie

The Fryderyk Chopin University
in Warsaw

ROLA ARCHETYPÓW MUZYCZNYCH
W EPOCE HELLENIZMU
The Role of Musical Archetypes
during Hellenistic Epoch
S ³ o w a k l u c z o w e: archetyp, hymn, misterium, monoteizm, politeizm, pean, synkretyzm.

K e y w o r d s: archetype, anthem, mystery,
songs of praise, monotheism, polytheism, syncretism.

Streszczenie

Abstract

Autor artyku³u przedstawia w syntetycznym skrócie zasady kszta³towania siê dwóch
podstawowych form wypowiedzi literackomuzycznej w antycznym wiecie cywilizacji
greckiej i hellenistycznej. Pokrótce omawia
sposoby przejawiania siê muzyki, traktowanej
jako wa¿ny element obiegu kulturowego w
ówczesnej rzeczywistoci. Archetypiczne wzorce hymnu i peanu  podstawowych form literacko-muzycznych kultury greckiej  zosta³y omówione wed³ug charakterystycznych cech oraz
poparte konkretnymi przyk³adami literackimi.
Wskazano, ¿e synkretyzm form literackomuzycznych, charakterystyczny dla antycznej
kultury ródziemnomorskiej, by³ powi¹zany
z elementami kultu religijnego (zw³aszcza misteriami). Wymiar religijny stanowi³ wa¿ne
uzupe³nienie praktycystycznego sposobu traktowania muzyki w wiecie cywilizacji antycznej, niekiedy wysuwaj¹ce siê na pierwszy plan.
Szczególnie widoczne by³o to w przypadku
wczesnochrzecijañskiej twórczoci hymnograficznej, opartej na syntezie tradycji hellenistyczno-rzymskiej i judeochrzecijañskiej.

The article presents briefly synthesis the
principles of shaping up two basic forms of literary and musical expression in the ancient
world, Greek and Hellenistic civilizations. Author shortly discusses ways of manifestation of
music which is viewed as an important element
of the cultural circuit in contemporary reality.
Archetypal patterns of the anthem and songs
of praise (paian)  the basic forms of literary and
musical culture of ancient Greece  were discussed in terms of synthesis and characteristics,
supported by specific examples of literature.
Syncretism literary and musical forms
identified here in terms of the synthetic characteristic of the ancient Mediterranean culture
were linked with elements of religious worship
(especially mysteries). The religious dimension was an important complement to the practical treatment of music of ancient civilizations
in the world, sometimes the movement of the
foreground. Particularly that was evident in the
case described in the final part of early Christian
art hymnography, based synthesis of traditions of
the Hellenistic-Roman and Judeo-Christian.
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Muzyka odgrywa³a niezwykle wa¿n¹ rolê w ¿yciu staro¿ytnych Greków.
W ka¿dej niemal sferze ludzkiej aktywnoci mo¿na by³o obserwowaæ jej przejawy, gdy¿ stanowi³a istotny element oprawy zgromadzeñ publicznych, okolicznociowych zebrañ towarzyskich i spotkañ prywatnych. Towarzyszy³a cz³owiekowi zarówno w radoci, jak i smutku, w zabawie i ¿a³obie. By³a obecna tam,
gdzie odwo³ywano siê do wstawiennictwa bogów, wzywano ich do roztoczenia
opieki nad losami kraju czy te¿ po to, by zapewnili pomylny los poszczególnym
ludziom. Muzyka by³a obecna w teatrach, stanowi¹cych zarówno centra religijne powiêcone konkretnym bóstwom, jak i  w sensie ludycznym  miejsca, w
których zgodnie z zasadami chorei wystawiano tragedie i komedie. Nie brakowa³o jej te¿ na stadionach, gdzie odbywa³y siê igrzyska, widowiska ³¹cz¹ce
sport, teatr, literaturê i muzykê. Greckie dziedzictwo sta³o siê baz¹ dla kulturowych dokonañ wielu innych narodów zamieszkuj¹cych obszar cywilizacji ródziemnomorskiej, zw³aszcza za Rzymian rozmi³owanych w tradycji klasycznej1 .
Powszechnoæ muzyki w obiegu kulturowym staro¿ytnej Grecji, szczególna
rola, jak¹ jej przypisywa³a owa antyczna cywilizacja, daj¹cy siê zaobserwowaæ
synkretyzm sztuki i religii, a tak¿e wysoki kunszt artystyczny twórczoci muzycznej upowa¿niaj¹ do przyjêcia tezy o archetypicznej formie przejawiania siê
tej ludzkiej aktywnoci. W sposób nie do koñca uwiadomiony i racjonalnie kontrolowany muzyka by³a nader istotnym elementem ¿ycia duchowego staro¿ytnych Greków; jej oddzia³ywanie na sposób postrzegania rzeczywistoci by³o ze
wszech miar przemo¿ne, co ujawni³o siê w antycznej teorii sztuki w jej aspekcie etycznym i estetycznym. Teoria ethosu, t³umacz¹ca duchowe aspekty sztuki,
mia³a wp³yw na ca³¹ pónoantyczn¹ estetykê, reprezentatywn¹ dla krêgu rzymskiej cywilizacji ródziemnomorskiej. W swych zasadniczych za³o¿eniach wesz³a te¿ do kanonu formowania sztuki zachodnioeuropejskiej, a wiêc oddzia³a³a
na jej wspó³czesny kszta³t2 .
Wzorce estetyczne oraz panuj¹ce w literaturze i sztuce zasady kreacji, wykonawstwa oraz normy percepcji charakterystyczne dla ródziemnomorskiego
krêgu kultury najpe³niej urzeczywistni³y siê w okresie, który nazywamy epok¹
hellenistyczn¹. W szerszym rozumieniu mo¿emy mówiæ wprost o hellenistycznej cywilizacji stapiaj¹cej tradycje greckie i rzymskie oraz elementy kultury
ma³oazjatyckiej i egipskiej. Przyjmuje siê, ¿e procesy, w wyniku których ukszta³towa³a siê w pe³ni nowa tradycja hellenizmu, swoje apogeum osi¹gnê³y w okresie formowania siê chrzecijañstwa. Czas ten, liczony zmianami dokonuj¹cymi
1

Zob. J.G. Landels, Muzyka staro¿ytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2003, s. 17 i nast.
C.G. Jung, badacz psychologii sztuki, definiuje archetyp jako formu³ê symboliczn¹,
która zaczyna funkcjonowaæ wszêdzie tam, gdzie albo nie wystêpuj¹ ¿adne pojêcia wiadome,
albo w ogóle nie mog¹ one zaistnieæ ze wzglêdu na powody natury wewnêtrznej lub zewnêtrznej. Treci niewiadomoci zbiorowej reprezentowane s¹ w wiadomoci przez wyraziste sk³onnoci czy ujêcia. Patrz tego¿ Typy psychologiczne, Warszawa 1996, s. 128 (ust. 625).
2
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siê w literaturze i sztuce, obejmuje w zasadzie schy³ek ery staro¿ytnej (od III w.
p.n.e. do III stulecia po Chrystusie)3.
W muzyce Greków w sposób harmonijny melodia g³osu ludzkiego splata³a
siê z akompaniamentem instrumentalnym. Jej zmiennoæ, w zale¿noci od przeznaczenia utworów oraz ich maniery wykonawczej, podkrelana by³a mniej lub
bardziej skomplikowanym rysunkiem tanecznym, który nieod³¹cznie towarzyszy³
popisom piewaków i instrumentalistów. Podporz¹dkowuj¹c sferê ruchu ustalonym zasadom metryki tekstu, uzyskiwano spójny wewnêtrznie przebieg literacko-muzyczny, po³¹czony z uk³adem tanecznym, nazywany chore¹. Przy takich
za³o¿eniach estetycznych rola akompaniamentu  czynnika na pozór wtórnego
 by³a na tyle istotna, by traktowaæ go jako wa¿ny sk³adnik formotwórczy. Ju¿
wed³ug Platona, filozofa ¿yj¹cego w latach 427347 p.n.e.: Akompaniament nie
powinien zawieraæ innych dwiêków ni¿ pieñ ani wykazywaæ wariantów motywów muzycznych wystêpuj¹cych w pieni. Nie mo¿e byæ tak, ¿eby ze strun
p³ynê³y inne tony ni¿ te, z których melodiê swej pieni u³o¿y³ poeta, ¿eby tu
ca³oæ sk³ada³a siê z niewielu tonów, a tam wplata³o siê ich wiele, tu nastêpowa³y powoli po sobie, a tam bieg³y w szybkim tempie, ¿eby z wysokimi nutami
tutaj ³¹czy³y siê i odpowiada³y im tam niskie tony4.
Dla omawianych tu zagadnieñ istotne wydaje siê syntetyczne przedstawienie zasad kszta³towania kompozycji utworu, jakie obowi¹zywa³y w hellenistycznej kulturze muzycznej. Wed³ug relacji Arystydesa Kwintyliana, rzymskiego retora czynnego w II stuleciu po Chrystusie, istotna by³a w pierwszym rzêdzie
muzyczna dyspozycja g³osu, polegaj¹ca na znalezieniu odpowiedniego zakresu
dwiêku dla w³aciwego przedstawienia poetyckiego tekstu. Póniej nastêpowa³a kompozycja cile muzyczna  przyporz¹dkowanie konkretnych dwiêków,
z uwzglêdnieniem ich wzajemnych relacji, do kolejnych fragmentów literackich.
Mniej istotny by³ tu zakres skali, odpowiednioæ muzyki i tekstu jawi siê jako
wprost logogeniczna, zale¿na cile od rodzaju przekazu, jego dynamiki i stopnia emocjonalnoci. W wiêkszoci utworów linia melodyczna opiera siê na pochodach s¹siaduj¹cych ze sob¹ dwiêków. Zasad¹ jest wznosz¹cy kierunek linii
melodycznej w pocz¹tkowych sekwencjach czasowych. Koniec utworu, a tak¿e
jego poszczególnych czêci zaznaczano zazwyczaj zstêpuj¹cym kierunkiem linii melodycznej, choæ nie by³o to regu³¹5.
Zachowany w tzw. papirusach z Oxyrhynchos tekst hymnu do Heliosa, boga
S³oñca, mo¿e byæ przyk³adem muzycznego nomosu, aktualnego i rozpowszechnionego w dobie hellenizmu. Powsta³ on na prze³omie starej i nowej ery; jego
3 Czêæ badaczy epokê hellenistyczn¹ umieszcza w granicach od podbojów Aleksandra
Macedoñskiego do mierci cesarza Augusta (336 r. p.n.e.  30 r. n.e.). Zob. A. widerkówna,
Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1978, s. 19 i nast.
4 Por. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989, s. 114.
5 Patrz M.L. West, Muzyka staro¿ytnej Grecji, Kraków 2003, s. 208209.
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przes³anie zdaje siê uzmys³awiaæ skalê spo³ecznych i jednostkowych lêków, które cechowa³y ow¹ epokê. Oprócz dedykacji konkretnemu bóstwu, pod którego
opiekê ucieka siê autor hymnu, zdaje siê on ostrzegaæ przed mityczn¹, bezpostaciow¹ si³¹, stanowi¹c¹ zagro¿enie o niemal kosmicznym wymiarze:
Trzymajcie wszyscy w ciszy g³os w ustach;
kr¹¿¹ce w powietrzu ptaki, zachowajcie milczenie;
przestañcie swawoliæ w morzu, delfiny,
zatrzymajcie siê dla mnie, biegi rzek i strumienie róde³;
ptaki przepowiedni, ustañcie teraz wszystkie pod niebem;
wê¿e w norach, us³yszcie krzyki przeracie siê;
demony wród umar³ych cieni,
w lêku zachowajcie milczenie...6

Oddzia³ywanie kultów misteryjnych by³o szczególnie widoczne w ewolucji
postaw etycznych ówczesnych elit tworz¹cej siê w³anie cywilizacji ³aciñskorzymskiej. Prócz tego obrzêdy publiczne, dokonywane w nowym duchu synkretyzmu religijnego i niezmiernie popularne w Cesarstwie Rzymskim, wywodzi³y
swój rodowód z pradawnego panteonu bóstw wiata ródziemnomorskiego, scalonego w wyniku podbojów rzymskich. Zachodzi³y tu tak¿e procesy uto¿samiania siê ró¿nych bóstw o podobnych atrybutach i podobnym krêgu oddzia³ywania na wspólnoty wyznawców, przyczyniaj¹c siê do dalszej popularyzacji kultów
oraz rozszerzania ich bazy spo³ecznej. Skomplikowane rytua³y oraz ich oprawa
dawa³y nowe impulsy do rewizji sposobu sprawowania tradycyjnych form obrzêdowych, wywo³uj¹c tak¿e przemiany ideowe i wiatopogl¹dowe7.
Misteria, których pocz¹tków szukaæ nale¿y w klasycznej Grecji, w okresie
hellenistycznym, a zw³aszcza pod koniec epoki antycznej, stanowi³y w sensie
kulturowym konglomerat ró¿nych tradycji. Wiele zapo¿yczeñ z religii wiata
orientalnego sprawi³o, i¿ tajemny kult, jakim pierwotnie by³y misteria, przeobrazi³ siê w okresie dominacji rzymskiej w rozbudowane rytua³y, które zosta³y szeroko rozpowszechnione. Oddzia³ywa³o to z czasem równie¿ na formy celebracji
oficjalnego, pañstwowego kultu cesarstwa. Wtajemniczanie, które wobec sta³ej
popularyzacji obrzêdów utraci³o z czasem swój mistyczny charakter, obejmowa³o
trzy fazy. Pierwsza z nich  rytualne oczyszczenie (katharsis)  to relikt pradawnych obrzêdów chtonicznych, kultu Ziemi. W³aciwe obrzêdy (systasis) sprawowano jako ofiary i ³¹czono z rytualnymi piewami i tañcami przeradzaj¹cymi siê
w procesje. Ca³oæ wieñczy³o wiête widowisko, symbolizuj¹ce i unaoczniaj¹ce
przejcie do wiata wtajemniczenia (epopteja); obrzêdy te by³y dostêpne dla
wszystkich8.
6
7

i nast.
8

Zob. A. Wypustek, Magia antyczna, Warszawa 2001, s. 88.
Patrz M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrzecijañstwa (IIV), Warszawa 1992, s. 87
Zob. W. Burkert, Ancient Mystery Cults, Harvard 1987, s. 58 i nast.
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Nie zachowa³ siê ¿aden zabytek, dziêki któremu mo¿na by³oby dok³adnie
okreliæ rodzaj muzyki wykonywanej w obrzêdach misteryjnych. Wydaje siê, i¿
bliskich wzorców nale¿y szukaæ w zachowanych fragmentach utworów z repertuaru klasycznego teatru greckiego.
W drugiej ksiêdze De rerum natura (O naturze rzeczy) rzymskiego poety
i filozofa Lukrecjusza (ok. 9755 p.n.e.) zachowa³ siê opis obrzêdów misteryjnych ku czci Wielkiej Macierzy Bogów. Zwraca w nim uwagê m.in. przedstawienie oprawy muzycznej sakralnej procesji, w której radosne, dionizyjskie pierwiastki obchodu wi¹t ³acz¹ siê z elementami pradawnej tradycji ofiar ze
zwierz¹t i ludzi. Splataj¹ siê tu pospo³u w¹tki racjonalne ze skrajn¹ emocjonalnoci¹; to swoiste theatrum pora¿a swoj¹ brutaln¹ witalnoci¹, ale i religijnym
zaanga¿owaniem:
Dooko³a dudni¹ pod d³oñmi napiête bêbny, do wtóru
Trzaskaj¹ puste czynele, chrapliw¹ grob¹ grzmi¹ rogi,
Toczona piszcza³ka dra¿ni zmys³y frygijsk¹ melodi¹;
Przed sob¹ nios¹ sierpaki, wiadectwa lepego sza³u,
Co maj¹ poraziæ trwog¹ przed majestatem bogini
Niewdziêczne serca, niepomne czci bo¿ej umys³y t³umu
Wiêc kiedy w takiej wêdrówce przez liczne miasta i ziemie
Milcz¹c udziela miertelnym niemego b³ogos³awieñstwa
Ci wszêdzie ciel¹ jej drogê spi¿em i srebrem, nie szczêdz¹c
Hojnej ofiary, i sypi¹ ró¿ane kwiecie tak gêsto,
¯e niknie w chmurze i sama Macierz, i jej towarzysze.
Zbrojni mê¿owie w orszaku, kureci, jak zowi¹ ich Grecy,
Gdy w tej frygijskiej gromadzie sprawuj¹ zbo¿ne igrzysko
I ciesz¹c siê krwi¹ brocz¹c¹, tak podskakuj¹ do rytmu,
¯e grozê budz¹ce czuby ko³ysz¹ siê im na g³owach,
Oddaj¹ obraz kuretów diktejskich, którzy na Krecie
Mieli podobno zag³uszyæ niegdy kwilenie Jowisza:
Zbrojna gromada m³odzie¿y skupiona wokó³ ch³opiêcia
Spi¿em o spi¿ uderza³a miarowo w wytrwa³ym tañcu,
By Saturn nie dopad³ dziecka, ¿eru dla paszczy zach³annej,
I sercu matki nie zada³ rany j¹trz¹cej siê wiecznie.9

Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ wzajemne przenikanie siê wp³ywów modyfikowa³o zarówno obrzêdy misteryjne, jak i rytua³y zwi¹zane z kultem rzymskich w³adców. Pod wp³ywem wzorców oficjalnie propagowanej kultury ulega³y tak¿e
zmianom formy pobo¿noci i sposoby sprawowania kultu wród licznych narodów zamieszkuj¹cych imperium, chocia¿ Rzymianie wykazywali daleko posuniêt¹ tolerancjê i w zasadzie nie ingerowali w zwyczaje religijne, zw³aszcza
w przypadku religio licita  obrz¹dku uznanego przez pañstwowe prawo. Bior¹c pod uwagê, i¿ w antycznym wiecie religia by³a nierozerwalnie spleciona ze
9 Patrz T. Lucretius Carus (Lukrecjusz), O naturze rzeczy, t³um. G. ¯urek, Warszawa
1994, s. 99100.
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sztuk¹, elementy procesji, widowisk teatralnych czy nawet igrzysk organizowanych zawsze przy okazji rzymskich wi¹t musia³y przenikaæ równie¿ do sfery
kultowej w lokalnych spo³ecznociach zamieszkuj¹cych rozleg³e obszary cesarstwa10.
Nawet spo³ecznoci tak konserwatywnie nastawione pod wzglêdem czystoci i odmiennoci sprawowanych rytua³ów, jak np. ¿ydowska, nie opar³y siê
wp³ywom kultów misteryjnych i zwi¹zanych z nimi tradycji kulturowych hellenizmu, zabarwionych dodatkowo przez pierwiastki starych kultur Orientu. Rozwijaj¹ca siê równolegle kultura rzymska, której zwi¹zki ze sfer¹ doczesnej w³adzy by³y bardzo silne, tak¿e wywiera³a znaczny wp³yw, zw³aszcza na rodowiska
lokalnych elit; pamiêtaæ bowiem nale¿y, ¿e wspólnota ³aciñsko-greckiego ródziemnomorza budowana by³a g³ównie w oparciu o kszta³towan¹ przez instytucje pañstwowe i samorz¹dowe jednoæ kulturow¹. Z tego modelu wy³amywa³y
siê jedynie wspólnoty ¿ydowskie oraz  pocz¹tkowo  chrzecijañskie11.
Z estetycznego punktu widzenia obc¹ tradycji ¿ydowskiej czy te¿ judeochrzecijañskiej by³a praktyka wykonawcza muzyki okresu hellenistycznego; epatowa³a ona s³uchacza nadmiernym zró¿nicowaniem dynamiki i agogiki, ha³aliwoci¹ b¹d ulotnoci¹ brzmieñ itp., a wiêc czynnikami, które wynika³y ze skrajnej
ekspresji bêd¹cej nadrzêdn¹ zasad¹ wykonawcz¹, stanowi¹c¹ syntezê tradycji
greckiej i orientalnej. Zwi¹zki tej sztuki z pogañskimi kultami staro¿ytnej Persji
czy obrzêdami sprawowanymi na obszarach Azji Mniejszej nie sprzyja³y jej percepcji wród spo³ecznoci chrzecijañskich12.
Nierozerwalny zwi¹zek kultury pochodzenia greckiego z politeizmem by³
powodem kontrowersji natury religijnej zarówno wród spo³ecznoci ¯ydów, jak
i chrzecijan; opór przed przyjmowaniem tak ukszta³towanej tradycji kulturowej
by³ pocz¹tkowo nieprzezwyciê¿alny, choæ wród zhellenizowanych elit ¿ydowskich ju¿ nie tak kategorycznie jak poród ortodoksyjnie nastawionych zbiorowoci reprezentuj¹cych warstwy ni¿sze. Trzeba przy tym zaznaczyæ, ¿e o ile treci literackie utworów poetyckich powsta³ych w dobie hellenizmu s³abo
implantowa³y siê w tradycji judaizmu, o tyle muzyka grecka wp³ynê³a w istotny sposób na kszta³towanie synagogalnych form literacko-muzycznych. W istocie, synkretystyczny charakter kultury rzymskiej oraz jej otwartoæ na obce
wp³ywy to niew¹tpliwie czynniki, które sprzyja³y wzajemnym zapo¿yczeniom
formalnym i rzeczowym przez rozmaite ryty religijne wystêpuj¹ce w omawianym okresie w wiecie ródziemnomorskim. Zamieszczony w Alethes historia
(Prawdziwej historii) autorstwa Lukiana z Samosat, poety ¿yj¹cego w II stule10 Zob. W. Kocur, We w³adzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wroc³aw
2005, s. 31.
11 Zob. ciekawe rozwa¿ania na temat relacji elit spo³ecznoci ¿ydowskiej i rodowisk
kulturalnych krêgu grecko-rzymskiego w pracy pod redakcj¹ A. di Bernardino i in., Historia
teologii. Epoka patrystyczna, Kraków 2003, s. 128 i nast.
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ciu (ok. 120  ok. 190 r. n.e.), symboliczny, a zarazem nader realistyczny tekst
s³awi¹cy bosk¹ ucztê b³ogos³awionych móg³by dotyczyæ nauk ka¿dej z politeistycznych religii. Co wiêcej, sens rajskiej uczty nieobcy by³by tak¿e duchowoci reprezentatywnej dla hellenistycznego chrzecijañstwa, chocia¿ realia
i postaci oraz ich konotacje, które s¹ przedstawione w tekcie, wydaj¹ siê mu
zdecydowanie obce:
Uczta b³ogos³awionych roztacza siê poza miastem, na polu, które siê zwie Elizjon. Przepiêkna jest to ³¹ka, a wokó³ niej gêstwi siê las wszelkich rodzajów drzew, ocieniaj¹c biesiadników. Ich ³o¿a s¹ zacielone kwiatami, a obs³uguj¹ ich wiatry, które przynosz¹
wszystko, co potrzebne, tylko wina im nie nalewaj¹, bo to by³oby zbêdne. S¹ bowiem
doko³a biesiady wielkie kryszta³owe drzewa, z najczystszego kryszta³u, owocuj¹ce pucharami wszelkich kszta³tów i rozmiarów. Ktokolwiek przystêpuje do uczty, zrywa jeden albo
dwa puchary i stawia je przed sob¹, a one od razu nape³niaj¹ siê winem. Tak pij¹. Zamiast strojenia siê w wieñce maj¹ oni s³owiki i inne ptaki piewaj¹ce, które dziobami zbieraj¹ kwiaty z pobliskich ³¹k, aby ich obsypywaæ nimi jak niegiem, gdy lataj¹ nad nimi
z pieni¹ [...]. Ucztuj¹c, zarazem oddaj¹ siê muzyce i pieniom. piewa siê im wiersze
Homera. On sam jest wród nich i razem z nimi siê weseli, le¿¹c obok Odyseusza. Chóry
sk³adaj¹ siê z ch³opców i dziewcz¹t. [...] Kiedy za m³odzie¿ przestaje piewaæ, pojawia
siê inny chór, z³o¿ony z ³abêdzi, jaskó³ek i s³owików. piewowi tego chóru towarzyszy
ca³y las pod batut¹ wiatrów.13

Podobny sposób ogl¹du wiata reprezentuje typ twórczoci doby hellenistycznej, opieraj¹cej siê na mitologiczno-realistycznych konotacjach wiata greckiego; odwo³ywanie siê do poetyki mitu jest bowiem nieod³¹czn¹ cech¹ peanu,
hymnu pochwalnego. Jednym z charakterystycznych tego przyk³adów jest utwór
autorstwa Limeniosa, poety dzia³aj¹cego na prze³omie II i I w. p.n.e. Jego inwokacja to odwo³anie siê do opieki Muz, Pieryd, sprawuj¹cych pieczê nad artystami i wymienionymi ju¿ na samym pocz¹tku tekstu:
Przyjdcie na ten oto z daleka widoczny Parnas
O dwóch szczytach przes³awnych i zacznijcie mój hymn,
Pierydy, które mieszkacie na onie¿onych ska³ach helikoñskich:
Opiewajcie pytyjskiego Fojbosa z³otow³osego,
Z dala strzelaj¹cego, o piêknej lirze,
12 Mitreizm swymi korzeniami siêga jeszcze czasów indoeuropejskich kultów bóstw
chtonicznych. W wersji hellenistycznej Mitra sta³ siê bóstwem udzielaj¹cym pomocy w trudnych sytuacjach ¿yciowych, za Persowie uwa¿ali go za syna Ahury-Mazdy, Pana Wszechrzeczy i by³ on swego rodzaju porednikiem pomiêdzy niebem, synonimem Dobra, którym w³ada³
jego ojciec, a ziemi¹, któr¹ w³ada³ bóg-demon Z³a, zwany Arymanem. Zob. M. Sk³adankowa,
Bohaterowie, bogowie i demony staro¿ytnego Iranu, Warszawa 1984, s. 21 i nast. Na temat
kultów misteryjnych patrz te¿ M. Simon, op. cit., s. 85 i nast. W polskiej literaturze ostatnich
lat zobacz ciekawe, choæ popularnonaukowe ujêcie tej tematyki przez D. Musia³ow¹ w pracy
Antyczne korzenie chrzecijañstwa, Warszawa 2001, s. 19 i dalej. Por. K. Kerenyi, Eleuzis.
Archetyp matki i córki, Kraków 2005, gdzie podane s¹ przyk³ady religijnych paralelizmów
funkcjonuj¹cych w wiecie antycznym.
13 Cyt. za Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 595596.
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Którego zrodzi³a b³ogos³awiona Latona przy s³awetnym jeziorze,
Chwyciwszy w bólach porodu za silny pieñ szarej oliwki.
Uradowa³o siê ca³e sklepienie niebieskie,
Powietrze wstrzyma³o w bezwietrznej ciszy szybkie przebiegi burz.
Uspokoi³y siê grzmi¹ce odmêty Nereusa i wielki Okeanos,
Który obejmuje ziemiê mokrym uciskiem.14

To bezporednie zwracanie siê do bóstw czy herosów jest charakterystyczne
dla systemu religijno-kulturowego Greków. Staro¿ytni Hellenowie postrzegali
boski wiat Olimpu jako odzwierciedlenie kosmicznego porz¹dku, który w skoñczonej formie, lecz na podobnych zasadach utrzymywa³ siê w realnym wiecie.
Hellenizm, adaptuj¹c rozmaite kulty orientalne, zmieni³ nieco tê perspektywê
widzenia rzeczywistoci i jej sublimacji w sztuce. Niemniej, jak zauwa¿y³ to ju¿
E. R. Curtius, choæ uk³adanie poezji nie mo¿e siê obejæ bez pomocy Muz, to
zwracaj¹c siê w kierunku transcendencji, Grecy  w przeciwieñstwie do ¯ydów
 nie potrzebowali porednictwa kap³anów i wiêtych ksi¹g15.
Jeszcze inaczej przedstawia³ siê stosunek bogów i ludzi w kulturze ³aciñskiej. Cywilizacja rzymska nie wypracowa³a bowiem, z wyj¹tkiem kultu pañstwowego, ¿adnych sformalizowanych regu³ oddawania czci bóstwom. Tê sferê
stosunków spo³ecznych regulowa³o, z du¿ym poczuciem realizmu, prawo prywatne. Relacje pomiêdzy jednostk¹ ludzk¹ a bogami staro¿ytnego Rzymu przypomina³y kontakty z mo¿nymi ówczesnego wiata. Na okrelenie modlitwy u¿ywano przewa¿nie terminu fatigare deos (zmêczenia bogów). W rzeczywistoci
pobo¿noæ prywatna Rzymian przejawia³a siê bardziej w sferze ¿yczeniowomaterialnej ni¿ czysto duchowej. Ofiary sk³adane bóstwom mia³y zapewniæ ich
przychylnoæ jedynie w obliczu konkretnych, doczesnych zdarzeñ i sytuacji16.
Chêtnie opiewano natomiast heroiczne czyny ludzi, powiêcaj¹c im utwory literacko-muzyczne. Szczególnie honorowano tych, którym w sposób ewidentny
sprzyjali greccy bogowie.
Formy hymniczne by³y nadal trwale obecne w tradycji zwi¹zanej z kultur¹
hellenistyczn¹. Z zachowanej relacji Focjusza, patriarchy Konstantynopola dzia³aj¹cego w IX stuleciu, wynika, i¿ znane mu by³y rozwa¿ania Proklosa, gramatyka
i historyka antycznego, którego twórczoæ przypad³a w³anie na II w. n.e. Wed³ug
tego autora, hymn stanowi³ podstawowy gatunek poezji opiewaj¹cej czyny bogów,
a wiêc tak¿e literatury s³u¿¹cej celom liturgicznym. Podkrela on przy tym takie cechy hymnu jak hypomonos  trwa³oæ i sta³oæ formy czy hypomnesis  pamiêæ
w sensie historycznym, wyra¿aj¹ca siê w anamnestycznym charakterze tekstu17.
14
15

Cyt. za M.L. West, op. cit., s. 305.
Zob. E.R. Curtius, Literatura europejska i ³aciñskie redniowiecze, Kraków 2005,
s. 214 i nast.
16 Por. P. Veyne (red.), Historia ¿ycia prywatnego. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysiêcznego, Wroc³aw  Warszawa 2005, s. 223 i nast.
17 Zob. Focjusz, Biblioteka, Warszawa 1996, t. IV, s. 32.
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W okresie tu omawianym mianem hymnu okrelano te¿ wszystko, co napisano ku czci s³awnych ludzi, rozró¿niaj¹c rodzaje hymnów  prosodion, elogium, pean i inne wymienione w dziele Proklosa Chrestomatia, na którego znajomoæ powo³uje siê Focjusz. Z punktu widzenia sprawowanej wówczas liturgii
najwa¿niejsze by³o prosodion, które wykonywano wówczas, gdy ludzie udawali
siê do o³tarzy czy wi¹tyñ, piewano je w czasie procesji przy wtórze aulosu;
hymn we w³aciwym tego s³owa znaczeniu chór piewa³ na stoj¹co przy akompaniamencie kitary. Z kolei peany tworzono i wykonywano  byæ mo¿e bez
akompaniamentu - na czeæ wszystkich bogów; jak wspomina autor relacji,
niegdy by³y to g³ównie hymny b³agalne, zanoszone do Apollina i Artemidy18.
W relacji Focjusza uderza podkrelenie niezwykle rozbudowanej teatralnoci wykonania hymnów. Problemem pozostaje, czy takie cechy posiada³y równie¿ hymny, które by³y tworzone w tym czasie we wspólnotach chrzecijañskich
lub, ewentualnie, przez nie adaptowane do potrzeb kultowych. Z pewnoci¹ daje
siê ustaliæ istniej¹ce konotacje wczesnych hymnów chrzecijañskich z klasycznymi formami, charakterystycznymi dla nomosu hellenistycznego. Hymny,
zw³aszcza chrystologiczne, to typowe pieni dziêkczynne lub laudacje. Nie ma
ich wprawdzie w literaturze wczesnego chrzecijañstwa zbyt wiele, lecz to, co
dotrwa³o do naszych czasów, mo¿na okreliæ jako utwory posiadaj¹ce cechy zbli¿one do peanu, o dostojnym charakterze i formie odpowiedniej dla wznoszenia
mod³ów b³agalnych, cechuj¹ce siê, jak w szczególnoci zauwa¿a Focjusz, rygorystycznym porz¹dkiem. Autor ów dodaje, i¿ przecie¿ sam Bóg, graj¹c na
instrumencie, wydobywa tony w sposób uporz¹dkowany i systematyczny. Opisywany tu przebieg literacko-muzyczny utrzymany by³ w spokojnej, nieco melancholicznie brzmi¹cej,  lidyjskiej tonacji kitarzystów19.
Mo¿na natomiast, z niemal ca³kowit¹ pewnoci¹, odrzuciæ bezporedni
a przynajmniej d³ugotrwa³y wp³yw innych form, wymienionych przez Proklosa
 dytyrambu, adonidiów oraz epinikionu i innych pieni, typowych dla kultury
greckiej chorei, tak usilnie zwalczanej ju¿ przez wczesnych Ojców Kocio³a. Jak
stwierdza³ Focjusz, relacjonuj¹c ksiêgê autorstwa Proklosa: dytyramb jest zatem ha³aliwy, nieod³¹czny od tañca, wybrzmiewa boskim entuzjazmem, wyra¿a uczucia najbli¿sze Bogu, zawiera rytmy, które nadaj¹ mu tempo, i ma³o dba
o w³aciwy dobór s³ów20.
Niemal wspó³czesnym do wczesnych hymnów gnostyckich, obecnych w literaturze hellenistycznego chrzecijañstwa od po³owy II stulecia n.e. utworem,
zachowanym we fragmencie wiêkszego tekstu, jest hymn, zapisany na dokumencie znanym jako Papirus berliñski 6870. Choæ powy¿ej wymienione przyk³ady
18
19
20

Ibidem.
Ibidem, s. 34.
Ibidem, patrz tak¿e dalsze uwagi, s. 3538.
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literacko-muzyczne pochodz¹ przewa¿nie z II i III w., tekst o politeistycznym
rodowodzie, mimo znacznie uproszczonych, w stosunku do swych odpowiedników
z krêgu kultury synkretystycznej, rodków muzyczno-literackiej ekspresji, wydaje siê póniejszy. Datowany jest on przypuszczalnie na wczesne lata III w.21
Hymn ten, w formie w jakiej dotrwa³ do wspó³czesnoci, posiada niekompletny tekst, lecz z ocala³ych jego fragmentów daje siê wywnioskowaæ, i¿ jest
to typowy antyczny pean, utwór o charakterze laudacyjnym. Wys³awia siê w nim
w³adcê, ciesz¹cego siê opiek¹ bogów oraz Muz. Wskazywa³oby to na ewentualne artystyczne dokonania tej osoby b¹d te¿ zas³ugi dla propagowania lub wspomagania sztuki albo te¿ pomocy, udzielanej jej adeptom:
Paian, o paian, b¹d pozdrowiony, o w³adco [...]
którego raduje Delos [...]
i wiry Ksantosu [...]
i ród³a Ismenosu [...]
paian, który Muzom [...] ród³a,
hymn zaczynasz [...] g³os:
który ogieñ [...] w³osy uwieñczywszy,
Latony pomci³e matki zniewagê,
chwa³a [...], któremu Zeus trzyma pochodniê [...]
dla którego w ziemskiej glebie p³owe plony.22

Jakakolwiek jednak nasuwa³aby siê tu interpretacja tekstu, jej sens jest jednoznaczny: ów hymn opiewa konkretnego cz³owieka i jego realne, byæ mo¿e
nieco tylko wyolbrzymione, dokonania. Bogowie i Muzy sytuuj¹ siê w tej rzeczywistoci niejako na zewn¹trz akcji: g³ównym podmiotem dzia³ania jest cz³owiek i to on pozostaje centrum zainteresowania dla autora hymnu. Zupe³nie inna
perspektywa jawi siê, gdy analizujemy tekst chrzecijañskiego hymnu z Oxyrhynchos; tu, w wymiarze jednostkowym, osobowym, pojawia siê tylko sam Bóg.
Wymienieni bezosobowo ludzie, owi my, jak g³osz¹ s³owa tekstu owego hymnu, spe³niaj¹ siê w oddawaniu bezbrze¿nej czci i uwielbienia, wys³awiaj¹c pieni¹ Ojca i Syna i Ducha wiêtego23.
Muzyczne oznaczenia, które zanotowano na Papirusie berliñskim, zachowa³y siê fragmentarycznie, lecz ocala³y zapis pozwala na wyrane wyodrêbnienie
czêci utworu. Rozpoczyna siê on od spokojnej w charakterze inwokacji, w której melodia porusza siê konsekwentnie w kierunku wznosz¹cym osi¹gaj¹c górn¹
oktawê dwiêku pocz¹tkowego, a nawet dwiêk o sekundê wy¿szy. Czêæ druga,
o bardziej zró¿nicowanym rytmie, zachowuj¹cym jednak sta³¹ stopê metryczn¹,
posiada melodiê o zmiennej linii jej przebiegu i bardziej urozmaiconej melice.
Wiêksze interwa³y, kwarty i kwinty wystêpuj¹ w drugiej czêci utworu, czêsto
21 Por. wykaz zapisów muzyki pónego okresu hellenistycznego, zamieszczony w cytowanej ju¿ pracy M.L. Westa (s. 293 i nast.).
22 Zob. rekonstrukcjê tego i dalszych fragmentów hymnu w: M.L. West, op. cit., s. 326327.
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koñcz¹c wers tekstu. Zakres i sposób wykorzystania u¿ytego dwiêkowego sugeruje tryb hyperjoñski, charakterystyczny dla antycznych utworów laudacyjnych24.
Niezale¿nie od ró¿nic wynikaj¹cych z odmiennych za³o¿eñ estetycznych,
pean i hymn dzieli relacja ich tekstowej warstwy semiologicznej do przestrzeni
kulturowej, któr¹ okrelamy jako sacrum. W hymnie mamy do czynienia z bezporednim odwo³aniem siê do Boga, modlitw¹, bêd¹c¹ zarazem uwielbieniem
i pokor¹ anonimowego suplikanta wobec mocy i potêgi Najwy¿szego. Pean to,
w gruncie rzeczy, opis dokonañ konkretnego cz³owieka, którego w jego dzia³aniach wspar³y bóstwa greckiego Olimpu. Wydaje siê jednak, i¿ byty te istniej¹,
w rzeczy samej, bardziej w sferze mitu czy wyobrani autora ni¿ maj¹ wymiar
eschatologiczny. Jednak bardziej istotny wydaje siê humanistyczny aspekt przes³ania literacko-muzycznego tego utworu. Wprawdzie opiewane s¹ tu czyny konkretnej postaci, uosabia ona jednoczenie cz³owieka, który mo¿e  w odpowiednich okolicznociach  staæ siê równy tym bogom, tak jak mityczni bohaterowie
antycznego wiata, zwyciêzcy rzymscy wodzowie, obdarzeni triumfem czy
wspó³czeni autorowi rzymscy cezarowie25.
A zatem, przebóstwienie cz³owieka mog³o, w rozumieniu staro¿ytnych Greków czy Rzymian, bardziej zale¿eæ od samej mocy sprawczej ludzkich poczynañ ni¿ byæ uzale¿nione od ³aski bogów. By³o to niezmiernie wa¿ne przes³anie,
wiadcz¹ce o g³êbokim rozumieniu wartoci humanistycznych, w oderwaniu od
ich aspektu cile religijnego. Podkreleniu tych niemal boskich mocy, mo¿liwoci twórczych oraz atrybutów pe³nego cz³owieka, któremu powiêcono ów
pean, s³u¿y³y te¿ rodki ekspresji muzycznej, stosowane w sposób absolutnie przemylany, wed³ug zasad antycznej prozodii. Pe³nia ¿ycia, o ile nie by³a ska¿ona
Z³em, dostrzeganym  na swój sposób - zarówno przez pogañskich filozofów jak
i chrzecijañskich mylicieli, prowadzi³a do poznania Boga, celu ludzkiego istnienia. Takie, lub zbli¿one pogl¹dy znaleæ mo¿na u luminarzy epoki patrystycznej,
afirmuj¹cych  w perspektywie chrystologicznej  pe³niê cz³owieczeñstwa26.
Co wiêcej, owa pe³nia cz³owieczeñstwa by³a mo¿liwa dziêki doborowi
i wdro¿eniu w ¿ycie równie odpowiedniego zestawu rodków, s³u¿¹cych urze23
24

Ibidem, s. 331.
Ibidem, zapis nutowy s. 325. Por. rekonstrukcjê autorstwa G. Paniagui, (w:) Musique
de la Grece antique, Harmonia Mundi, Arles, przyk³ad nr 12. W tym zapisie solista realizuje
tekst, recytuj¹c przy akompaniamencie liry, a chór piewa swoj¹ partiê tekstu (antyfonê), maj¹c do wtóru ca³y zestaw instrumentów dêtych i perkusyjnych. Zob. te¿ uwagi na temat antycznej muzyki teatralnej w pracy E. Chodkowskiego Teatr grecki, Lublin 2003, s. 171 i nast.
25 Na sakralne aspekty dzia³añ politycznych i militarnych w staro¿ytnym Rzymie zwraca
szczególn¹ uwagê J. Rupke w swojej monografii Domi militiae. Die religiose Konstruktion
des Krieges in Rom, Stuttgart 1990, s. 30 i nast.
26 Zob. T. Spidlik, I Gargano, V. Grossi, Duchowoæ Ojców Kocio³a, t. III: Historii duchowoci, Kraków 2004, s. 94 i nast.
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czywistnieniu klasycznej enkyklios paidea. To wszystko, w gruncie rzeczy, oznacza³o kszta³towanie idealnego cz³owieka-obywatela, który by³ w stanie podj¹æ
siê realizacji najtrudniejszych zadañ, szczególnie wa¿nych w ich kontekcie spo³ecznym. To takie wychowanie, które cz³owieka-obywatela czyni³o przede
wszystkim wyznawc¹ idei pañstwowej, rozumianej tak¿e w pe³nym znaczeniu
sakralnym, choæ, z drugiej strony, zw³aszcza u schy³ku starej ery czêsto spotyka³o siê wród Rzymian postawê religijnego indyferentyzmu27.
Jak¿e odmienne widzenie wiata prezentuje na tym tle poezja Seneki, filozofa i twórcy, ¿yj¹cego w latach 4 r. p.n.e.  65 r. n.e., okresie najwiêkszej potêgi Rzymu. Jego wiersz De tempore natura (O naturze czasu) tchnie pesymizmem; wiadomoæ egzystencjalnego, przemijania zdaje siê przyt³aczaæ poetê:
Wszystko czas ¿ar³oczny zagarnia, wszystko porywa.
¯adna z rzeczy nie mo¿e d³ugo na miejscu trwaæ.
Woda w rzekach opada, morze umyka, schn¹ brzegi.
Grzbiety wielkich gór te¿ rozpadaj¹ siê w py³.
Lecz czym¿e s¹ morza i góry? Nawet niebiosa ogromne,
Gdy czas nadejdzie, ich w³asny spopieli ¿ar.
Wszystko poch³ania mieræ. Nie kar¹ jest mieræ, ale prawem.
Kiedy niczym nie bêdzie ca³y ten wiat.28

W licznych rodowiskach, zró¿nicowanych kulturowo i wiatopogl¹dowo,
musia³y zostaæ wypracowane swoiste, odpowiednie dla wymogów duchowoci
i wymagañ estetycznych sposoby projekcji uczuæ religijnych. Co wiêcej, jak wynika choæby z koñcowego passus przytoczonej powy¿ej relacji Tertuliana, to
sami chrzecijanie rozpoczêli niezwykle aktywnie i, przede wszystkim, skutecznie oddzia³ywaæ w kierunku narzucania w³asnego wiatopogl¹du i sposobu ¿ycia swym, odmiennym w wierze, wspó³obywatelom. To, si³¹ rzeczy, musia³o prowokowaæ kolejne kulturowe ró¿nicowanie siê w obrêbie konkretnych, du¿ych
zbiorowoci ludzkich. Mimo istniej¹cych ró¿nic, wydaje siê i¿ wci¹¿ jeszcze istnia³o poczucie wspólnoty kulturowej, któr¹ dawa³ hellenizm i bazuj¹ca na nim
cywilizacja rzymska29.
Jak¿e pokrewna wyrazowo i duchowo ze wspomnianymi Odami Salomona
jest chocia¿by Modlitwa do Artemidy, zawarta w zbiorze epigramatów Meleagra,
greckiego poety, pochodz¹cego z syryjskiej Gadary (ok. 14070 r. p.n.e.). Choæ
oba te utwory dzieli chronologiczny przedzia³ oko³o trzech stuleci, ich poetyka
i ekspresja s¹ niemal to¿same, niezale¿nie od ró¿ni¹cych ich treci realiów miejsca, czasu a tak¿e przedstawianych postaci oraz hierarchii wa¿noci osób i spraw:
27

Zob. Religie wiata antycznego, (w:) J. Keller (red.), Zarys dziejów religii, Warszawa
1986, s. 384 i nast.
28 Tekst w t³umaczeniu Z. Kubiaka w tego¿ autora Literaturze Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 538539.
29 Na temat wp³ywu tego cywilizacyjnego modelu na kszta³towanie pónoantycznego cz³owieka patrz H.I. Marrou, Historia wychowania w staro¿ytnoci, Warszawa 1969, s. 149150.
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Artemido, w³adczyni Delos i piêknej Ortygii,
zostaw swój ³uk wiêty na kolanach Charyt go z³ó¿,
a obmyta w nurcie Inopu, przyb¹d do naszych Lokrów,
Alketydzie zbola³ej l¿ejszy poród spraw!30

W peanie Atenajosa, powsta³ym przypuszczalnie ok. 130 r. p.n.e., znaæ dzie³o
o zgo³a powa¿niejszym formacie. Ju¿ sam styl kompozycji wskazuje, i¿ utwór
ten stanowi przyk³ad twórczoci przeznaczonej do profesjonalnego wykonywania. Jego czêæ pierwsz¹ stanowi inwokacja do Muz:
Przyb¹dcie Muzy, których przeznaczon¹ siedzib¹
jest pokryty wysokim lasem Helikon,
bia³oramienne córki g³ono grzmi¹cego Zeusa,
przyjdcie opiewaæ w pieniach waszego brata Feba
o z³otych w³osach, który przez podwójny szczyt tej
parnasyjskiej ska³y
wraz ze s³awnymi dziewczêtami z Delf przybywa,
do wód wiecznie bij¹cych róde³ Kastalii,
gdy udaje siê do swojej wynios³ej wyroczni na delfickiej skale.31

W póniejszym o czas niemal jednego wieku tekcie Horacego (658 r.
p.n.e.), genialnego rzymskiego poety, zatytu³owanym Carmen saeculare (Pieñ
na stulecie), pobrzmiewa z kolei wyranie podkrelana nuta modlitewnej refleksji. Tu jednak proba suplikanta nie ma wymiaru jednostkowego; autor tego klasycznego hymnu wnosi probê do bóstw opiekuñczych Rzymu, Apollina (Feba)
i Diany, pozostaj¹cych w zwi¹zku z Muzami, opiekunkami sztuk. To, czego
chcia³by Horacy, stanowi o pomylnoci dobra wspólnego, jakim dla poety jest
jego ziemska ojczyzna. To jej i jej obywatelom, oddaj¹c swój talent, powiêca
poeta ten utwór, wzywaj¹c:
O, wieszczy Febie, Muz orêdowniku,
rzymskich dziewiêciu kamen, srebrno³uki,
który zw¹tlonym cz³onkom cia³a zbawczej
u¿yczasz sztuki.
Jeli wi¹tynie tobie palatyñskich
o³tarzy drogie, spraw niechaj Rzymowi,
ca³emu Lacjum nastêpny wiek wiêcej
szczêcia zgotowi.32

Zarówno monoteici jak i politeici w ¿yciu codziennym musieli kierowaæ
siê szukaniem tego, co ³¹czy³o ich wiatopogl¹dy, ni¿ pozostawaæ w stanie permanentnego konfliktu postaw. Z czasem pojê³y to równie¿ rzymskie elity w³adzy, dostrzegaj¹c w chrzecijañstwie czynnik integruj¹cy ró¿ne grupy spo³ecz30

Tekst wed³ug t³umaczenia Z. Kubiaka w cytowanej pracy Literatura Greków i Rzymian, s. 335.
31 Zob. J.G. Landels,op. cit., s. 258.
32 Tekst cytujê za opracowaniem S. Stabry³y, Staro¿ytny Rzym, Warszawa 1992, s. 249.
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ne i konsoliduj¹cy pañstwo. Ten proces wzajemnej adaptacji wzorców zachowañ
i postaw, trwa³ co najmniej od po³owy III stulecia i zaowocowa³ ostatecznie przyjêciem chrzecijañstwa jako uniwersalnego modelu cywilizacyjnego w ci¹gu IV
stulecia. Rozwi¹zania religijno-ustrojowe, zapocz¹tkowane przez Konstantyna,
cesarza rzymskiego w latach 306337, umo¿liwia³y znaczne przyspieszenie tych
procesów. W praktyce dokonywa³o siê w ca³ym okresie jego panowania, zw³aszcza za po wydaniu edyktów tolerancyjnych w latach 31331433.
Wczeniej, jeszcze w okresie przeladowañ chrzecijan, nawet wrogo nastawieni pisarze wywodz¹cy siê z krêgu politeistycznego potrafili dostrzec niezwykle silne oddzia³ywanie nowej wiary i jej obrzêdów na kszta³towanie wzorców
¿ycia duchowego mieszkañców wiata ródziemnomorskiego. Radykalna zmiana nastawieñ rzymskich elit w stosunku do wyznawców Chrystusa i sfery ich
potrzeb duchowych, dokona³a siê ju¿ w ci¹gu ¿ycia jednego pokolenia, co umo¿liwia³o, w znacznie rozleglejszym ni¿ dot¹d zakresie, krzewienie chrzecijañskiej
kultury oraz rozwój sztuki. Odbywa³o siê to, praktycznie, na ca³ym obszarze
podleg³ym rzymskiemu w³adztwu oraz mia³o swój znacz¹cy wp³yw na sytuacjê
w krajach ociennych. Mocne oparcie dla wiary chrzecijañskiej, jakie w ci¹gu
IV i V w. zapewnia³y instytucje cesarstwa i realizowana przez nie polityka,
umo¿liwi³y rozkwit misyjnej dzia³alnoci Kocio³a oraz transmisjê propagowanych przezeñ wzorców kultury równie¿ poza cis³y obszar Pax Romana, co
szczególnie nasili³o siê po II po³owie IV stulecia n.e., odk¹d Konstantynopol sta³
siê centrum wiata rzymskiego i gdzie przez okres kilku stuleci przetrwa³a, choæ
przekszta³cona przez chrzecijañstwo, tradycja hellenistyczna34.

33

Sam Konstantyn przyj¹³ chrzest dopiero na ³o¿u mierci w 337 r. n.e. Zob. rozwa¿ania
na temat koegzystencji kulturowej w wiecie pónorzymskim M. Simona, op. cit., s. 375
i nast.; por. H. Chadwick, Koció³ w epoce wczesnego chrzecijañstwa, Warszawa 2004,
s. 124 i nast.
34 Por. Chadwick, op. cit., s. 273; A. Cameron, Póne cesarstwo rzymskie, Warszawa
2005, s. 198 i nast.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ stara siê podejmowaæ kwestiê kryzysu jako kondycji mylenia; jako okolicznoci, która myleniu tyle¿ zawsze towarzyszy,
ile je umo¿liwia. Punktem wyjcia jest próba
wskazania na trudnoæ interpretacji zarówno
faktu umiejscowienia u pocz¹tków Bycia i czasu cytatu z Sofisty Platona, jak i treci oraz
znaczenia zacytowanych s³ów. Wywód stara
siê wskazaæ na mo¿liwe rozumienie filozofii
Platona i Sokratesa jako poruszaj¹cej podobny
obszar problemowy do tego, który sta³ siê zagadnieniem newralgicznym dla Heideggera,
sugeruj¹c, ¿e warunkiem mo¿liwoci mylenia
u ka¿dego z trzech filozofów pozostaje wspólnota, jaka jednak mo¿liwa jest tylko w kontekcie niezbywalnej perspektywicznoci samego
mylenia. Wobec tego tak¿e istota samej perspektywicznoci staje siê zagadnieniem poruszanym w tekcie.

The article tries to consider the problem of
crisis as a condition of thinking; as a condition
that both accompanies and enables thinking.
The starting point of the article is an attempt
to show a difficulty of interpretation of the
fact, that the words from Platos Sophistes are
cited at the very beginning of Being and Time
as well as a difficulty of interpretation of
meaning of those words. On this basis, article
tries to show the possible understanding of
Platos and Socrates philosophy as concerning
the problems that are close to the ones which
became neuralgic to Heidegger. The suggestion is, that according to all of them the condition of possibility of thinking is a community, which is possible only in the context of
inalienable perspectivity of thinking itself.
That is why the essence of perspectivity as
such becomes also the question of the article.
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Od dawna bowiem, rzecz jasna, wiadomo wam, co macie na myli,
u¿ywaj¹c wyra¿enia bytuj¹cy. My wszak¿e, którzy swego czasu
mylelimy, ¿e je rozumiemy, popadlimy teraz w k³opot [Platon,
Sofista, 244a].
Martin Heidegger, Bycie i czas, s. 2
W ka¿dym razie d³ugo nie mog³em siê wyzwoliæ z tego dziecinnego
zwi¹zku z nimi, który by³ jakim rodzajem wiernoci, nieuwiadomionej
jeszcze, a wiêc niewybranej, lecz z samej niejako natury obowi¹zuj¹cej.
Taka wiernoæ, czy te¿ tylko mo¿liwoæ wiernoci, niezale¿nie od wszystkiego zapewnia nie tylko poczucie bezpieczeñstwa, okrela tak¿e miejsce
w nieprzeczuwanej jeszcze przestrzeni twojego widnokrêgu, tym samym
staj¹c siê znakiem twojego przeznaczenia.
Wies³aw Myliwski, Widnokr¹g, s. 195.

Zadanie pomylenia tego, czemu wyraz dany zosta³ w Byciu i czasie, ujawnia zrazu, niczym emblemat prawdziwoci, ¿e ród³o lub pocz¹tek w swym byciu sob¹ s¹ trudne w stopniu najwy¿szym, choæby z tego wzglêdu, i¿ ich to¿samoæ ju¿ u swego zarania narzuca nam sw¹ problematycznoæ, skoro ród³o jest
pocz¹tkiem w sposób jedynie wzglêdny, staj¹c siê nie tyle pocz¹tkiem samym
w sobie, ile raczej pocz¹tkiem dla nas, ale i dla nas w tej mierze jedynie, w jakiej czerpiemy z niego, zawsze licz¹c na o¿ywczoæ lektury: ¿e mianowicie stanie siê ona dla nas krynic¹ ¿yciodajn¹, ¿e tedy pozwoli nam byæ tym, kim w³anie jestemy lub byæ bymy chcieli, w danym wypadku  mylicielami.
Liczymy przy tym na to, ¿e siê w liczeniu nie przeliczamy, na co nadziei mieæ
niepodobna, skoro przeliczalnoæ tego, co jest, nie tylko nie stanowi nawet
wstêpnego jego znamienia, lecz wrêcz zdaje siê byæ zakryciem tego, co jest,
w jego sposobie: sposobie bycia mianowicie. Siêgamy tedy po tekst, by zrozumieæ. Interpretacja jednak okazuje sw¹ gwa³town¹ niemo¿liwoæ ju¿ na samym
pocz¹tku, na pierwszej karcie, w pierwszych s³owach, wskazuj¹c tym samym,
i¿ tu w³anie, w miejscu pocz¹tku, zaczyna siê to, co ka¿e przerwaæ lekturê
z racji braku rozumienia, przerywaj¹c ci¹g wywodu, który tym samym sw¹ jednoæ lub ci¹g³oæ zaczyna przedstawiaæ  nam  jako ci¹g³oæ braku, nieuchronn¹ jednoæ aktu ja³owoci lektury, która: ma byæ. Swój procesualny charakter
wywód tak nie-pojêty zdaje siê czerpaæ ju¿ z tego tylko, ¿e przecie¿ niemo¿noæ
interpretacji  choæ dotyczy pierwszych s³ów tekstu  uderza czytelnika nie za
pierwszym razem: ¿e tedy lektura okazuje sw¹ niemo¿noæ wtedy dopiero, gdy
jej akt natrêtnie powtarzalny i powtarzany staje siê monotoni¹ stuporu, dla którego pierwsza karta dzie³a stanowi znak ju¿ czego innego ni¿ pierwszorazowoci zetkniêcia. Nic bowiem nie mo¿e siê zacz¹æ inaczej ni¿ jako powtórzenie
pocz¹tku  tedy i niemo¿noæ rozpoczêcia nie inaczej.
Brak powodzenia w dzia³aniu, pozbawiaj¹c nas szczêcia lektury, przez samo
to zawiadcza jednak dobitnie o marnej kondycji czytelnika, ten bowiem  sko-
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ro szczêcia, to¿samego z tym, co czyni go nim samym, pozbawiony  ujawnia
siê wobec siebie samego jako kto, kto nigdy szczêcia nie zazna³ w tej przynajmniej mierze, w jakiej szczêcie z dzia³aniem bywa to¿same i to z dzia³aniem,
o którym da siê orzec pewne trwanie, tyle tedy, i¿ skoro zaczête, nie jest w stanie ustaæ, sprawiaj¹c, ¿e czyn pada: raz za razem1. Kto przesta³ czytaæ  ten nie
czyta³ w ogóle, w ruchu upadania potwierdzaj¹c, chc¹c nie chc¹c, trwa³oæ w³asnej kondycji. Jeli nadto ci¹g³oæ dzia³ania, jego powodzenie mianowicie, zawiadcza o szczêciu w ten w³anie sposób, ¿e ustanawia to¿samoæ dzia³aj¹cego, to tym, co wydarza siê jako trudnoæ lektury, jest utrata to¿samoci przez
czytelnika: w zdumienie wprawia nie to, ¿e kolejny raz czytaj¹c, nagle przestajemy rozumieæ to, co do tej pory zdawa³o siê jasne w kontekcie tego, co potem, ale to, ¿e  jak siê okazuje  nigdy tego nie rozumielimy, ¿e zatem o tyle,
o ile pocz¹tek z ca³oci¹ nie pozostaje bez zwi¹zku i to zwi¹zku organicznego,
cis³ego (Stagiryta mo¿e powiedzieæ, ¿e pocz¹tku dobroæ stanowi wobec ca³oci wiêcej ni¿ po³owê2) to, co potem, nigdy nie by³o nam dane, ¿e tedy, jednym
s³owem, nie jestemy tymi, którymi zdawa³o siê nam, ¿e jestemy: w danym
wypadku czytelnikami.
Tragicznoæ sytuacji, zasadzaj¹ca siê na tym, i¿ oto okazalimy siê (bodaj
sobie choæ, jak siê oka¿e, nie sobie samym) nie byæ tymi, za których siê uwa¿alimy, czyni nas zarazem nikim wobec tekstu, skoro, jak siê wydaje, jedyne mo¿liwe nasze wobec tekstu istnienie polegaæ mo¿e na byciu tym, kto czyta. Co¿
z tego, ¿e owo unicestwienie dokonuje siê jako gest przez tekst nie tylko usprawiedliwiony, ale wrêcz dla niego konstytutywny i przez niego postulowany, gest
ujawnienia, zdarcia maski, tak ¿e czytelnik móg³by czuæ satysfakcjê z racji tego,
i¿ zosta³ przez tekst pouczony, nauczy³ siê bowiem rozpoznawaæ w swej czytelniczej konstytucji maskê, ¿e zatem uwiadomi³ sobie w³asn¹ ironiczn¹ wobec
tekstu konstytucjê? Co¿ z tego, skoro nauka posz³a w las, gubi¹c siê na jego
 lasu  istot¹ naznaczonych cie¿kach o tyle, o ile nauki skutkiem (ale czy celem?) sta³o siê zabicie czytelnika: zbrodnia o tyle doskona³a, o ile jakiekolwiek
corpus delicti jej akt unicestwia w ten oto sposób, i¿ zarówno corpus, jak i persona staj¹ siê czym, co nie istnieje, poniewa¿ nigdy nie mia³o pocz¹tku  i o tyle
równie¿ koñca: nie.
Kiedy ju¿ wiadomo, ¿e tym, co w akcie czytania zawodzi, jestemy my sami,
kiedy dochodzi do konstatacji niemo¿liwoci lektury, tym, co jeszcze pozostaje
jako okolicznoæ tyle¿ przemo¿na, co zdumiewaj¹ca, jest faktycznoæ tego, czego
niemo¿liwoæ tak dobitnie do nas dotar³a: czytania. Wytrwa³oæ pozostawania
w paradoksie staje siê tym samym czym, co zastajemy jako nasz¹ najbardziej w³asn¹ kondycjê, nawet jeli dumy z heroicznoci owego gestu nie mo¿emy ju¿ od1
2

Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1098 a.
Ibidem, 1098 b 9.
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czuwaæ jako my  nie tylko dlatego, ¿e ani czytaæ, ani nie czytaæ ju¿ niepodobna z tego powodu, ¿e nie ma nas jako aktualnych czy choæby nawet zamierzch³ych podmiotów, ale te¿ i dlatego, ¿e (o czym poucza nieznonie aktualny,
aktualny dojmuj¹co, nasz czytelniczy gest), aporetycznoæ w³asnej egzystencjalnej kondycji dzielimy z bohaterami tekstu, o których nie-czytamy u zarania Bycia i czasu.
Ich rozpoznanie nie jest ³atwe, co wiêcej  ta w³anie trudnoæ staje siê powodem k³opotów czytelnika z w³asn¹ to¿samoci¹, k³opotów napawaj¹cych groz¹, przy czym nie tyle wybuja³oæ momentu formalnego, kojarz¹cego siê intuicyjnie (przynajmniej umys³owi nieska¿onemu w tej materii dowiadczeniem, ale
mo¿e nie tylko jemu) z istot¹ tego, co zwie siê myleniem, ile raczej sama momentu formalnego niezbywalna faktycznoæ grozê ow¹ musi budziæ. Oto bowiem
forma (postaæ) wstêpuj¹cych na scenê najpierw zdaje siê kulminowaæ w czym
przypominaj¹cym owej formy czystoæ do tego stopnia, ¿e treæ jawi siê czym
nie tylko wobec niej przypadkowym, ale nawet byæ mo¿e równie formalnym,
skoro odczytanie cytatu z tego, co bodaj stanowi motto, nie pozwala nam uchwyciæ ich to¿samoci o tyle, o ile znakiem to¿samoci w porz¹dku dyskursu winna
chyba pozostawaæ jednoznacznoæ wskazania. Niczym takim bodaj nie charakteryzuje siê Platon jako autor Sofisty, choæby dlatego, ¿e zwyk³ on zak³adaæ
maskê Sokratesa, ten za, pozostaj¹c w tekcie filozofii archetypem ironii,
z Platona uczyni³ sw¹  byæ mo¿e najbardziej sugestywn¹, ale w ¿adnym razie nie jedyn¹  maskê. Twarzy Sokratesa zdaje siê byæ o wiele wiêcej ni¿ imiontytu³ów dzie³a Platona, wiêcej nawet ni¿ imion tych, od których radzi bymy
dowiadywaæ siê o nim czegokolwiek (najchêtniej wszystkiego), zwielokrotnia siê
on w miriady person zaludniaj¹cych karty dziejów mylenia tylekroæ przynajmniej, ilekroæ jaki myliciel podejmuje siê uchwyciæ jego (filozoficzn¹) postaæ.
Wartoci nieto¿samoci bohaterów dzie³a, którego podobno bywamy czytelnikami, upatrywaæ zatem mo¿na by w poczuciu naszej z nimi wspólnoty, wspólnoty, której poczucie zasadnoæ sw¹ czerpie z nader w¹tpliwej przes³anki, jak¹
jest dzielenie z nimi wespó³ najdotkliwszej kondycji egzystencjalnej, ¿e oto
w równej mierze jestemy i nie jestemy sob¹. Chocia¿, paradoksalnie, z tego
w³anie powodu mo¿emy i musimy utrzymywaæ w wiadomoci (czy jednak
w³asnej?)  ale ju¿ w pamiêci: nie  swój status jako osoby, co jednak wtr¹caæ
nas  czytelników  musi w kryzys osobowoci o tyle, o ile z jednej strony, jestemy lub nie jestemy czytelnikami wtedy dopiero, gdy jestemy bohaterami,
tedy kim od czytelnika bodaj ró¿nym, z drugiej natomiast, o ile sama konstytucja wspólnoty naznaczona zdaje siê byæ jak¹ wewnêtrzn¹ rys¹, pêkniêciem
dziel¹cym wspólnotê, poró¿niaj¹cym j¹. Czytelnikami wci¹¿ na nowo stajemy
siê i jestemy o tyle, o ile ka¿dorazowo w³anie przestalimy nimi byæ, wdaj¹c
siê w w¹tpliw¹ wspólnotê z tymi, którzy za spraw¹ o¿ywiania kart tekstu zaludniaj¹c raczej przestrzeñ ni¿ czas, s¹ przedmiotem naszej pamiêci w tej mierze,
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w jakiej nas poprzedzaj¹, choæ pamiêci niemo¿liwej dla nas jako dla tych, którzy dopiero siê rodz¹c, nie posiadaj¹ jeszcze tej w³adzy nad przesz³oci¹, jak¹
daæ im mo¿e tylko przysz³oæ, [...] jakby nie mog³o siê nigdy skoñczyæ, co siê
raz zaczê³o, nabywaj¹c ju¿ na zawsze praw do obecnoci, jakby niezapominanie
by³o przestrzeni¹ sumienia, a umieranie tylko przechodzeniem z czasu w przestrzeñ3. Niezapominanie, dodajmy, z braku pamiêci tyle¿ mo¿liwe, co nieuchronne w swej ja³owoci.
Czy jednak brak nam pamiêci? Nie w tym siê on przecie¿ mia³by przejawiaæ,
¿e nigdy Platona nie spotkalimy, przeto i pamiêæ nasza nie mo¿e go gociæ,
choæby chcia³a, jest bowiem zgo³a zupe³nie inaczej: i pamiêtamy Platona, i przywodzimy go równie¿ na myl ka¿dorazowo wtedy, gdy nie rozumiej¹c, w owym
nierozumieniu rozpoznajemy lad siebie samych  jako tych, których nieto¿samoæ pozbawia to¿samoci, pozbawia korzeni. Bezimienni, powtarzamy ju¿ tylko za Sokratesem, Platonem, Heideggerem: Od dawna bowiem, rzecz jasna,
wiadomo wam, co macie na myli u¿ywaj¹c wyra¿enia »bytuj¹cy«. My wszak¿e, którzy swego czasu mylelimy, ¿e je rozumiemy, popadlimy teraz w k³opot4, nie tylko nie mog¹c zrazu rozpoznaæ, po której stronie kontrowersji sami
siê znajdujemy (czy mianowicie jestemy wami, czy nami), ale nawet i tego,
za kim powtarzamy: za Sokratesem, Platonem, Heideggerem? A tak¿e tego, czy
aby przypadkiem które z tych imion nie jest naszym imieniem, choæ przecie¿
nie w³asnym, w tej mierze bowiem, w jakiej utracilimy to¿samoæ, nasze imiê
w³asne pozostawaæ siê zdaje kwesti¹ dalece w¹tpliwej anamnezy, której mo¿liwoci nie powiadcza tymczasem bodaj nic poza jej faktycznoci¹, pamiêtamy
bowiem i Platona, i Heideggera  i nawet Sokratesa, choæ tego ostatniego (pozornie bodaj) najmniej, z racji tego, ¿e jego spotkalimy w stopniu, wydawa³o
by siê, najmniejszym: w tej mierze, w jakiej akt wspomnienia zdaje siê dotyczyæ
wspomnianych imion tylko jako sygnatur pewnych treci, o których mawia siê,
¿e s¹ filozoficzne. To jednak, ¿e Sokrates zdaje siê ow¹ sygnatur¹ bywaæ zawsze
w trybie szczególnym, zawsze bêd¹c przez inn¹ sygnaturê autora jedynie wskazywanym jako autor, ¿e zatem Sokrates zdaje siê nominalnie sygnowaæ co,
co mo¿na by okreliæ jako awatar awataru autora  otó¿ ta okolicznoæ mimo
wszystko nie wydaje siê ró¿niæ go zanadto od innych awatarów autora, szczególnie jeli wzi¹æ pod uwagê, w jakim trybie u zarania Bycia i czasu pojawia
siê Platon: jako imiê domylnie (milcz¹co bowiem) przywo³ywane przez Heideggera w charakterze tyle¿ symbolu, co zarania, nieledwie przyczyny jego w³asnych (Heideggera) rozwa¿añ, co tyle¿ zdaje siê z Platona czyniæ imiê o funkcji nie innej od Sokratesa, ile sugeruje, ¿e równie¿ Heideggerowi przytrafia
3
4

s. 2.

W. Myliwski, Widnokr¹g, Kraków 2008, s. 205.
Platon, Sofista, 244a; por. M. Heidegger, Bycie i czas, prze³. B. Baran, Warszawa 1994,
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siê to samo, ¿e zatem nieuleczalna ju¿ chyba cudzys³ownoæ wszystkiego w tej
sytuacji dotyka tak¿e w³asnoci samych tych rozwa¿añ.
Zapadanie siê tego, co w³asne, w cudzoæ wyra¿an¹ s³owami zwi¹zane zdaje siê byæ z kilkoma okolicznociami, z których nie najmniej b³aha wydaje siê
ta oto, ¿e  o ile rzeczywicie ka¿dy z cz³onków wspólnoty, podobnie jak i ona
sama, cierpi na brak to¿samoci wyznaczany przecinaj¹c¹ ich najintymniejsz¹
ró¿nic¹  nikt w sytuacji pocz¹tku Bycia i czasu nie pozostaje sob¹, nie staj¹c
siê zarazem kim innym, ¿e zatem to, co w³asne, przynale¿y (w³anie z tej racji)
nikomu z tych, którymi jestem; inn¹ okolicznoæ stanowiæ siê zdaje sam tekst,
o którym powiedzieæ mo¿na, ¿e pozostaje sob¹ o tyle jedynie, o ile niczyj¹ prywatn¹ w³asnoci¹, ¿e zatem to, co napisane, zawsze w jakim sensie jest cudzys³owne, pozostaj¹c w³asnoci¹ autora w równie ma³ym stopniu, w jakim tylko
w sposób niecis³y mo¿na mówiæ o mojoci s³ów przeze mnie cytowanych.
Faktycznoæ wspólnoty, tkwi¹ca jakoby ka¿dorazowo zawsze ju¿ w najbardziej w³asnej kondycji egzystencji5, pozostaje pomimo to czym zawsze ju¿
mo¿liwym, w czym doszukiwaæ siê nale¿y nie tylko prostej logicznej konstatacji, skoro mo¿liwoæ nie tyle wspó³konstytuuje faktycznoæ, ile j¹ i poprzedza,
i przerasta  jako taka zatem, jako mo¿liwa, domaga siê i wymaga zawsze dopiero wysi³ku, by sam¹ sob¹ pozostaæ, tedy staæ siê ponownie: nie czym innym.
Czytelnik nie tylko (i nie tyle) konstatuje swoje w³asne zanurzenie w tymczasem bli¿ej nieokrelon¹ wspólnotê, ale te¿ uchwytuje w tym samym akcie koniecznoæ owej wspólnoty konstytucji, jeli z ¿adnego innego powodu, to przynajmniej z tego, ¿e wspólnota nie istnieje, jeli rozumieæ przez to nienaruszaln¹
sta³oæ obecnoci. Wyznaczana s³owami Sokratesa-Platona-Heideggera
 a i czytelnika ju¿ teraz (czyli kiedy? czy¿ nie zawsze ju¿?) nie mniej  przestrzeñ wspólnoty rozdzierana jest radykaln¹ ró¿nic¹ wpijaj¹c¹ siê pomiêdzy
wy i my. Wysi³ek zjednoczenia jednak, dokonuj¹cy siê mimowolnie poza
samym czytelnikiem, dotyczy w³anie nie owego my, które w ustach wypowiadaj¹cego (pisz¹cego) zdaje siê zrazu sygnowaæ docelow¹ przestrzeñ rzucenia podobno czytaj¹cego, lecz wyznaczany jest przemoc¹ zadaj¹cego cierpienie
ostrza poró¿nienia, za spraw¹ którego dochodzi do mylenia jako przestrzeni
dyskursu  owego dia-logu  o tyle tylko maj¹cego miejsce, o ile w przestrzeni
ró¿nicy pomiêdzy my i wy dochodzi do pewnego nieporozumienia stanowi¹cego pocz¹tek rozwa¿añ, pocz¹tek przywo³ywany przez Bycie i czas jako
jego w³asny pocz¹tek, zarazem jednak wskazywany jako w³asny o tyle jedynie
i pod tym jedynie warunkiem, ¿e i o ile czerpany z dali dawnoci, w³asnej archaicznoci, za spraw¹ której dopiero mo¿e byæ tym, czym jest: i pocz¹tkiem,
i pocz¹tkiem czego. Nie-po-rozumienie, nierozumienie dokonuj¹ce siê nie po,
lecz w³anie przed wszelkim mo¿liwym rozumieniem, nie ma jednak charakteru
5

Por. M. Heidegger, op. cit., par. 26, s. 167179.

Mylenia perspektywy i ró¿nice. Sokrates, Platon, Heidegger

187

od rozumienia ró¿nego, w³anie dlatego, ¿e jest  zrazu i zwykle  ró¿nym rozumieniem i to ka¿dorazowo rozumieniem dotycz¹cym, dotykaj¹cym najbardziej
w³asnej kondycji w odniesieniu do tego, czego nieporozumienie jest wiadectwem i emblematem, awatarem, mask¹... Zarazem owo nie po, lecz przed, niczego ze swej archaicznoci nie trac¹c, pozostawaæ siê zdaje czym nie dalszym
ni¿ najbli¿sza wspó³czesnoæ faktu zachodzenia nieporozumienia, st¹d kontrowersja (i o tyle: kryzys) ma miejsce w tej w³anie chwili, w której mylenie jest
i dlatego jeli ono jest, to dopiero ma móc siê zacz¹æ. Albo mo¿e: jest o tyle,
o ile dopiero ma byæ.
Znakiem tego to, i¿ wam wiadomo, co macie na myli od dawna, podczas gdy nam owa dawnoæ jest ju¿ dawna na tyle, ¿e staje siê przedmiotem
li i jedynie pamiêci. Granicz¹cy z otêpia³ym stuporem fakt konstatacji dawnoci, nieledwie odwiecznoci mylenia, porównywalnej bodaj jedynie z rzucaj¹c¹ siê w oczy jego ja³owoci¹  konstatacji wyra¿aj¹cej siê w pismach Martina
Heideggera niejak¹ predylekcj¹ do wyra¿ania dawnoci tego specyficznego sposobu bycia, jakim jest nie-mylenie  stanowiæ siê wydaje próg filozoficznego
wtajemniczenia, próg, którego przekroczenie nigdy bodaj, lub przynajmniej nieprêdko, stanie siê naszym udzia³em. Tym bowiem, co zdaje siê jednych od drugich (my od wy) zasadniczo odró¿niaæ, poza tym, ¿e jedni wiedz¹, drudzy
natomiast nie wiedz¹, jest zakres pamiêci, w przestrzeni której dawnoæ ju¿ to
siê mieci, ju¿ to: nie  staj¹c siê z tego, co najbli¿sze i o tyle w³anie dla pamiêci bodaj nieuchwytne, czym, co uchwytne ju¿ tylko dla niej. Jeli domylamy siê ironii w takim naszkicowaniu mapy mylenia, wskazuj¹cej miejsce pobytu stron dyskursu, z filozofi¹ to¿samego, to uznaæ jestemy zmuszeni (rzecz
jasna), ¿e w lepszej sytuacji zdaj¹ siê byæ Ci, dla których pocz¹tek sta³ siê przesz³oci¹ zamierzch³¹ na tyle, by go jako pocz¹tek w ogóle uchwytywaæ, ni¿ Ci,
którym  w nim samym siê poniek¹d znajduj¹cym  pocz¹tek w ogóle nie jawi
siê jako on, lecz jako to, czego pocz¹tek maj¹ oni ju¿ dawno za sob¹... Tam,
gdzie wy  jak twierdzicie  jestecie, tam my staramy siê dopiero dotrzeæ
w³anie dlatego, ¿e ju¿ tam nie jestemy... Choæ w³aciwie zdaje siê to potwierdzaæ jedynie tyle, ¿e pewnego rodzaju dal, bêd¹ca skutkiem od-dalenia6, co na
kszta³t ró¿nicy, w³anie jako taka jest warunkiem koniecznym mylenia i o tyle
te¿ sytuacja nasza nie ró¿ni siê od waszej, o ile i jedni, i drudzy utrzymuj¹
siê w swoistym dystansie wobec siebie wzajem i tym samym  jedni i drudzy
 pozostaj¹ w dia-lektycznej przestrzeni mylenia, niezale¿nie od tego, ¿e my
dodatkowo jeszcze owego dystansu dowiadczaj¹, z czego wniosek, ¿e nawet
jeli dobrze nie wiedzieæ jest lepiej ni¿ le wiedzieæ, to jednak dobrze nie wiedzieæ mo¿na tylko wraz z tym, ¿e kto nie-wie gorzej, skoro nie-wie o w³asnej
niewiedzy. Sokrates zaci¹ga³by zatem nieskoñczony d³ug wdziêcznoci u swych
6

Por. M. Heidegger, op. cit., s. 149 i nast.
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wspó³obywateli, skoro ci, sk³adaj¹c siebie na o³tarzu s³awy (doksa) (niechby
w nies³awnym czynie jego umiercenia istocz¹cej), pozwalaj¹ jemu  a tym samym i nam  wdawaæ siê mylenie jako wiedz¹cym, ¿e nie wiemy tego, co oni
s¹dz¹, ¿e wiedz¹. Jeli bowiem mylenie jest myleniem o myleniu, to mylenie jest ruchem myli  ruchem zd¹¿aj¹cym od tego, co od niego ró¿ne, ku niemu samemu, ale przecie¿ równie¿: jako ró¿nemu, czyli istocz¹cemu w przywdziewaniu maski po to, by maskê zedrzeæ. Tylko udaj¹c, nawet przed sob¹
samym, a nawet przed sob¹ samym w³anie, ¿e sob¹ samym jestem (¿e jestem
czytelnikiem), mogê z w³adcz¹, choæ tragiczn¹, pewnoci¹ zedrzeæ sw¹ w³asn¹
maskê, ukazuj¹c siê sobie ju¿ nie jako ja sam, co znaczy zarówno: ju¿ nie jako
ja, ale tak¿e, byæ mo¿e to przede wszystkim, ju¿ nie jako sam7.
Utrata to¿samoci i wdanie siê w przestrzeñ wspóln¹, jako warunek mylenia, mylenia pomylanego jako cytat, powtórzenie  nie czego innego ni¿ mylenia w³anie  odnajduje dopiero w cudzym s³owie, którego dos³owna cudzys³ownoæ tyle¿ jest mylenia znakiem, co myleniu daje do mylenia, otó¿
odnajduje to, co owego mylenia jest przedmiotem, to, innymi s³owy, co myl¹c
mamy na myli, wiadomo bowiem wam, co macie na myli u¿ywaj¹c wyra¿enia »bytuj¹cy«. Wyra¿enie bytuj¹cy, znajduj¹c siê w supozycji materialnej
i o tyle za spraw¹ swojej w³asnej pozycji, swego w³asnego miejsca, zdaj¹c siê
stanowiæ materiê mylenia i tym samym, przynajmniej pozornie, materiê sam¹,
rych³o wskazuje jednak na co innego od niego samego, nie tylko dlatego, ¿e
 jako wyra¿enie  nie ono jest tym, co na myli siê ma (nie wa¿ne, wiedz¹c
o tym, czy nie), ale te¿ i dlatego, ¿e pozostaj¹c z racji swego statusu czym cudzys³ownym (choæby domylnie), sugeruje, i¿ ka¿dy cytat pozostaje jakiego
rodzaju supozycj¹, lub przynajmniej pre-supozycj¹, jakiej mylenia materii, ¿e
tedy ka¿dorazowo mo¿emy siê zastanawiaæ, co mamy na myli, zarówno u¿ywaj¹c wyra¿enia bytuj¹cy, jak i wyra¿enia co macie na myli u¿ywaj¹c wyra¿enia »bytuj¹cy« (czyli »bytuj¹cy«), a tak¿e wyra¿enia »co macie na myli u¿ywaj¹c wyra¿enia bytuj¹cy« (czyli »bytuj¹cy«) i tak w skoñczonoæ
aktu czytania... Ten natomiast, nigdy przecie¿ ostatni, kulminuje w akcie cytowania, cytowania bytu, czym po pierwsze, nie ró¿ni siê od pisania, po wtóre za,
od powtórzenia, powtórzenia aktu cytowania, przy czym cytowanie bytu podaje w w¹tpliwoæ intencjê komunikacyjn¹ przez to, ¿e sytuuje autora poza w³aciwymi mu kompetencjami, k³ad¹c jednoczenie znak równoci miêdzy nadawc¹ a treci¹ pojêcia bytu8. Czego potwierdzeniem, a nie zaprzeczeniem, jest ta
okolicznoæ, i¿ pismo Platona i Sokratesa nie zna graficznej formy cudzys³owu.
7

Zwrócenie uwagi na ten trop (dwojakoci kwestii siebie samego) zawdziêczam Grzegorzowi Dru¿dze.
8 M. ¯arowski, To¿samotnoæ. Problem ska¿enia natury ludzkiej w filozofii Kartezjusza,
Wroc³aw 1994, s. 26.
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Problematycznoæ intencji nie wydaje siê jednak oznaczaæ problematycznoci komunikacji, w tej przynajmniej mierze, w jakiej w akcie czytania, zawsze
skutkuj¹cego jakim tekstem, nieodmiennie pok³adaæ musimy nadziejê na w³asne bycie, nadziejê o tyle nie p³onn¹, o ile cytat jako taki mo¿liwy jest tylko
w obliczu tego, co jako ju¿ jest, w nadziei tej natomiast nieodmiennie tkwi ów,
jak siê okazuje zbawienny, moment jednocz¹cej funkcji ró¿nicy: ju¿ nie tylko
ró¿nicy pomiêdzy my i wy, ale te¿ i ró¿nicy pomiêdzy my lub wy a ja.
Jeli to, co w szaleñstwie cudzys³ownoci tkwi jako jej nieodzowny warunek,
stanowi zarazem to, co aktu cytowania dokonuje, to komunikat zawsze ju¿ ma
miejsce jako akt bycia (o tyle te¿ zarówno akt komunikowania jest sposobem
bycia, jak i bycie jest sposobem komunikowania), nawet jeli miejscu owemu
brak zrazu (i bodaj zwykle) przestrzennoci. Przestrzeñ wspólnoty, konstytuuj¹c
siê w nader ciasnych ramach cytatu  tym bardziej ciasnych, im mniej pewnoci (jak choæby w przypadku naszej czytelniczej kondycji) w kwestii istnienia,
co zbli¿a otwieraj¹ce i zamykaj¹ce cudzys³owy do tego stopnia, i¿ trudno ju¿,
podobnie jak w przypadku dzia³ania, odró¿niæ pocz¹tek od koñca  otó¿ przestrzeñ wspólnoty zdaje siê istoczyæ w okamgnieniu, nie zwa¿aj¹c na problematycznoæ czasu i przestrzeni w³asnego aktu.
Mimetycznoæ cytowania (tkwi¹ca nie tylko w owym »bytuj¹cym«, ale
w ka¿dym w ogóle tekcie, skoro ka¿dy o czym pisze, o tym zatem, co jako
 tak lub inaczej  jest), czyni z filozofa kogo we wspólnocie zawsze ju¿ uczestnicz¹cego, co widaæ i w tym, ¿e nawet jeli patrzy on inaczej i na co innego ni¿
wszyscy, to jednak taki rodzaj ogl¹du w samej swej istocie (w owej ró¿nicy
wobec wszystkich) jest umo¿liwiany przez to w³anie i naznaczany tym w³anie,
co ogniskuje uwagê wszystkich; patrz¹c na ogl¹daj¹cych widowisko, nie za na
widowisko, patrzy on tak w³anie dlatego, ¿e tkwi poród widzów, za spraw¹
widzenia widzenia (postrzegania postrze¿eñ) staj¹c siê, niczym Leibnizjañska
monada, tym, kim jest, w czym jednak s³yszeæ nale¿y zarówno koniecznoæ dokonywania aktu, jak i dawnoæ, apriorycznoæ bycia. Zanim cokolwiek siê mo¿e
zacz¹æ: co siê ju¿ wydarzy³o. Co nie tylko mia³o miejsce, ale te¿ ju¿ miejsce
swoje straci³o. By³o i oto ju¿ nie ma. Kryzys zapowiada³ siê  i dokona³; wiadkujemy ju¿ jedynie wprzódy powsta³emu wiadectwu kryzysu, jego op³akanym
skutkom; nie tylko nie mo¿emy wskazaæ na novum beznadziejnoci sytuacji, ale
nawet nie jest nam dane przyj¹æ bezpiecznej roli dziejopisów sporz¹dzaj¹cych
pisemne jej wiadectwo. Stajemy oto w obliczu pewnej sytuacji, z której (choæ
tkwimy w niej nieodzownie) jestemy zupe³nie wykluczeni: co by³o do zrobienia, zosta³o zrobione, nam nie pozostaje nic: ono jedynie naszym dziedzictwem.
W owym przys³uguj¹cym nam niczym zdaje siê istoczyæ groza sytuacji, której
dobitnym wiadectwem, ladem, znakiem tak brzemienne w skutkach od dawna, palai, i niekoniecznie chodzi przy tym o treæ cytowanych s³ów, lecz o samo
ich pochodzenie, ich  staro¿ytnoæ.
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Trudnoæ, przed któr¹ stajemy podejmuj¹c namys³ nad Byciem i czasem,
a nawet nad byciem i czasem, sprowadzaæ siê wydaje do problematycznoci odpowiedzi na pytanie o miejsce wspólnoty mylenia, problematycznoci, któr¹
mylenie Heideggera dzieli z ca³ymi mylenia dziejami, czego wiadectwem cytowany fragment Sofisty. Pozostaj¹ce nie tylko wskazaniem bycia, ale zarazem
zawsze ju¿ jego  bycia  sposobem, cytowanie bytu dokonuje siê jedynie
w przestrzeni prawdy, której otwarty, i w³anie (i tylko) dlatego nie publiczny,
charakter ukazuje Heidegger, powiedzieæ tedy co, cokolwiek, to wskazaæ miejsce prawdy. Prostota wskazania, w intencji dorównuj¹ca prostocie widzenia, ukazuj¹c co po prostu, zarazem dowiadcza patrz¹cego dojmuj¹c¹ niejasnoci¹
w³asnej mo¿liwoci. Przeciwieñstwem prawdy jest krzywda9, ale wiemy o tym
tylko dlatego, ¿e ta druga tej pierwszej zdaje siê nieodmiennie towarzyszyæ
w naszym w³asnym dowiadczeniu. Erotyczny charakter prawdy, powiadczany
przez filozofiê godnoci¹ jej w³asnego  filozofii  miana, a przez Platona zak³adany i wyk³adany jako nieledwie oczywisty, a przynajmniej naoczny (by nie
rzec  zmys³owy), kulminuje, zdaniem Derridy, w skomplikowanych stosunkach
w³adzy i przemocy panuj¹cych pomiêdzy poznaj¹cym a prawd¹10. Relacja ta,
pozostaj¹ca relacj¹ napiêcia erotycznego, gr¹ zmys³owoci, sprowadza siê do
hipotetycznej implikacji (implikacja ze swej natury ma charakter hipotezy) zachodz¹cej pomiêdzy stylem a pismem11: oto falliczny gest pisania, zadaj¹c gwa³t
i cierpienie, wycina na skórze pisma piêtno, naznaczaj¹c jego indyferent¹ powierzchniê swym w³asnym charakterem, nawet jeli do koñca  i od pocz¹tku 
niejasne pozostaje to, czy owa in-dyferencja nie jest dyferencjalnoci¹ jako
tak¹. Zagadnienie natury ich wzajemnoci zda siê lokowaæ w przestrzeni wyznaczanej sporem, lub raczej: istotnym, choæ delikatnym, przesuniêciem przedmiotu
dyskusji pomiêdzy Platonem i Arystotelesem w kwestii miejsca, w przestrzeni,
która sama stanowi¹c owego sporu miejsce, rozgrywa siê w obrêbie wspólnoty
mylenia wyznaczanej strukturaln¹ komplementarnoci¹ was i nas. Przesuniêcie owo daje siê wskazaæ, kiedy w Platoñskim namyle powiêconym chorze,
charakteryzuj¹cej siê (na sposób Arystotelesowskiej materiae primae) brakiem
charakterystyki (tedy w jakim sensie brakiem sposobu, zatem jakby brakiem
w ogóle), a tak¿e w namyle powiêconym chory relacji do idei, dostrze¿emy
próbê uchwycenia modi, w jaki styl ³¹czy siê z pismem, czyli jak znajduje w nim
miejsce, w apostazji Arystotelesa natomiast gest takiego rozumienia pisma i stylu, wedle którego rozró¿niaæ je mo¿na jedynie strukturalnie, zagadnieniem w³aciwym za pozostaje kwestia stwarzania przez nie miejsca dla tego, o czym
traktuj¹ (jako cia³o otaczaj¹ce poniek¹d). Pisz¹c  ka¿dy z nich (i Akademik,
9
10
11

Zwrócenie uwagi na ten trop zawdziêczam Andrzejowi Lorczykowi.
J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego, prze³. B. Banasiak, Gdañsk 1997.
Ibidem, s. 24: Jeli styl by³by mê¿czyzn¹ [...], pismo by³oby kobiet¹.
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i Stagiryta) kwesti¹ stylu czyni granicê: ju¿ to pomiêdzy ide¹ a ni¹ sam¹ (chora), ju¿ to pomiêdzy granic¹ pomiêdzy ide¹ a ni¹ sam¹ a granic¹ pomiêdzy ide¹
a ni¹ sam¹12. Za ka¿dym jednak razem zdaje siê chodziæ o mo¿liwoæ powtórzenia i w jednym, i w drugim wypadku bowiem tym, co na skutek umiejscawiania ma miejsce  jest konkret, tedy konkret raz jeszcze: owo wycelowane
w ideê st³uczone lustro. Metafora powtórzenia pocz¹tku.
Jeli styl by³by mê¿czyzn¹ [...] pismo by³oby kobiet¹13, ona sama za, jako
prawda, by³aby albo miejscem stylu (Platon), albo sposobem jego bycia (Arystoteles), miejscem w tym wypadku staj¹c siê dla tego, kto pisze, lub tego,
o czym pisze: choæ w gruncie rzeczy to ostatnie da siê powiedzieæ o prawdzie
w odniesieniu do obu mylicieli, choæby dlatego, ¿e to, co nazywamy tu pismem i stylem, posiada wymiar nieledwie ontologiczny. Ustalaj¹c w akcie cytowania bytu miejsce ró¿nicy pomiêdzy nami a wami, pismo, wyznaczaj¹c
przestrzeñ mo¿liwego poró¿nienia, czyni tego, kto pisze, to¿samym z tym,
o czym pisze, choæ to¿samym za spraw¹ poró¿nionego powtórzenia w skoñczonoæ gestu stalówki b³¹dz¹cej po labiryncie pustej kartki. Pismo, prawda, kobieta, to symbol, lad, anagram kryzysu, w który popada czytelnik, staj¹c siê  za
jego, kryzysu, spraw¹  tym, kto pisze i o tyle dopiero tym, kto myli, w tej
mierze przynajmniej, w jakiej mylenie w przestrzeni kryzysu znajduje miejsce
dla siebie, w przestrzeni, dodajmy, nie ró¿nej od przestrzeni wspólnoty, st¹d ontologia egzystencjalna pozostaje otwarta nie tylko na wiat, ale te¿ na innych
i nie sposób pomyleæ mylenia nie zakorzenionego we wspólnym byciu ku
temu, co jego rzecz¹, nawet jeli jest, lub przynajmniej bywa ni¹ ono samo, czyni¹c losem tych, którzy w nim uczestnicz¹, swoisty dia-logos. Przy czym swoistoæ zdaje siê wyra¿aæ w sposobie mówienia, skoro mylenie pozostaje wci¹¿
jeszcze nieukoñczon¹ (czy dlatego, ¿e nie zaczêt¹?) rozmow¹ duszy samej ze
sob¹, a popadniêcie w k³opot, w kryzys, w aporiê  warunkiem a priori wszelkiego tu i teraz, owego ladu ca³oci, choæ zawsze ju¿ ca³oci w³anie nie to¿samej z wszystkoci¹, w tej bowiem mierze, w jakiej ró¿nica decyduje o przestrzeni mylenia, ze wspólnot¹ to¿samej, ca³oæ, stanowi¹ca jego kontekst i 
przedmiot, musi pozostawaæ naznaczona owej ró¿nicy charakterem, jest tedy
wszystkoci¹ zaledwie dla ka¿dego: dla nas, dla was i dla nich, o których
zawsze mogê orzec, ¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem s¹ lub staj¹ siê tymi, kim
dla siebie jestem ja...
K³opot z rozpoczêciem lektury Bycia i czasu sprowadza siê do konstatacji,
¿e ¿eby zrozumieæ co, trzeba zawsze ju¿ rozumieæ ca³oæ, wiadkuj¹ za temu
Sokrates i Platon, nie kto inny bowiem ni¿ oni w³anie, lub który z nich, wska12

Por. Platon, Timaios, 50a i nast.; Arystoteles, Fizyka, 209b. Istotna wydaje siê w tym
kontekcie równie¿ interpretacja J. Derridy w: J. Derrida, Chora, prze³. M. Go³êbiewska,
Warszawa 1999.
13 J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego..., s. 24.
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zuj¹c na sposób dochodzenia do wiedzy o czym, za punkt wyjcia, za pocz¹tek, obiera wiedzê o ca³oci. W drodze poznania Platoñski mi³onik, w myl zaleceñ mistrza, zd¹¿aæ siê zdaje od ca³oci, do ca³oci, albo zatem znamy ca³oæ,
albo ¿adne co nie wchodzi w zakres mo¿liwego rozpoznania przez nas, czego przyk³adem, nieprzypadkowym jak siê zdaje, pañstwo i Pañstwo, w których
wiedzê o sprawiedliwoci nabyæ mo¿na tylko dlatego, ¿e wie siê zawczasu, czym
ona jest, i tylko dlatego odkrywa siê j¹ poprzez  równie¿ na odkrywaniu polegaj¹ce  odcedzenie wszystkiego innego14. Poznawanie nie tyle bêd¹c przechodzeniem od braku (nieistnienia) prawdy do jej posiadania (istnienia), ile raczej od pewnego jej sposobu bycia do innego, jest przyczyn¹ tego, i¿ skutkiem
ca³ego procesu poszukiwania jest ta sama wiedza o ca³oci, która by³a warunkiem pocz¹tku (choæ nie w ten sam sposób), albowiem zrozumia³oæ jest zawsze rozcz³onkowana, czyli uobecniaj¹ca siê w mowie o ka¿dorazowo jakim
czym, za to, co rozcz³onkowane [...] jako takie, nazywamy ca³oci¹ znaczeniow¹15. O tyle te¿ niewiedza pozostawaæ siê zdaje wiedzy stopniem lub rodzajem, st¹d wiedzieæ co, nie znaj¹c ca³oci (jeli to w ogóle mo¿liwe), stanowi ni¿szy stopieñ wiedzy, ni¿ nie znaæ ca³oci i dlatego nie wiedzieæ te¿ czego.
Cieñ Sokratesa, skrywaj¹cy wiedziane w mroku rozpoznania w³asnej kondycji
poznawczej jako jeszcze-nie-rozpoznania, k³adzie siê zarazem  jako tryb wiedzy absolutnej  równie¿ na ró¿nicy pomiêdzy praksis a theoria, skoro wiedza
i cnota, pozostaj¹c czym jednym, stanowi¹ warunek dzia³ania, ale te¿ jednoczenie dzia³anie samo: jeli pamiêtaæ, ¿e dzia³ania warunkiem jest ono samo. Poznawanie sprawiedliwoci umo¿liwiane przez jej uprzednie zawsze ju¿ uchwytywanie nie tyle staje siê przyczyn¹ dzia³ania, ile jest to¿same z okolicznoci¹,
i¿ dzia³aæ sprawiedliwie mo¿na tylko dlatego, ¿e siê dzia³a sprawiedliwie, dlatego zatem, ¿e siê jest sprawiedliwym, co  jak siê wydaje  dotyczy w najwy¿szej mierze filozofa, w szczególnoci Sokratesa, poszukuj¹cego wraz z rozmówcami sensu wyra¿enia sprawiedliwoæ, od dawna bowiem, rzecz jasna,
wiadomo wam, co macie na myli, u¿ywaj¹c wyra¿enia sprawiedliwy. My
wszak¿e, którzy swego czasu mylelimy, ¿e je rozumiemy, popadlimy teraz
w kryzys, którego zbawienne dzia³anie polega na tym, ¿e  dzia³amy. Zamiana
bytuj¹cego na sprawiedliwego w powy¿szej parafrazie stanie siê jasna najpóniej wtedy, kiedy zwa¿ymy, ¿e ten drugi, jako robi¹cy swoje, to kto nie
14

Por. Platon, Pañstwo, 428a i nast. Osobnym zagadnieniem jest sam ruch odcedzania
opisywany przez Platona w Timaiosie jako kosmologiczno-genetyczny, zdecentrowany (lub
o centrum znajduj¹cym siê poza sfer¹ istnienia) oscyluj¹cy ruch (w przek³adzie Witwickiego
potrz¹sanie), za spraw¹ którego dokonuje siê rozdzielenie i uporz¹dkowanie tego, co jest,
w wyniku dzia³ania tego, co nazwalibymy dzi si³¹ odrodkow¹: porz¹dek istnienia ustanawiany z uwagi na centrum, którego brak, które nie znajduje siê w obszarze tego, co jest, lub
 jeli jednak tak  to nie jako centrum (por. Platon, Timaios, 52d53c).
15 M. Heidegger, op. cit., s. 228.
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tylko dlatego myl¹cy o myleniu, ¿e na tym polega swoje Sokratesa, ale te¿
dlatego, ¿e owo robiæ swoje odsy³aæ siê wydaje tak do pozwalania temu, co
jest, na to, by by³o tym, czym jest, jak i do swoistego dzia³ania, czyli takiego,
które ku sobie samemu skierowane nie ró¿ni siê nie tylko od dzia³ania w ogóle,
ale i od mylenia nie, a przecie¿ to gar auto noein estin te kai einai16.
W tej jednak mierze, w jakiej rozmówcy Sokratesa wiedz¹ swoje co z uwagi na lepsze lub gorsze odniesienie do ca³oci (skoro, jak poucza w³anie Sokrates w Pañstwie, nie sposób wiedzieæ inaczej), ale owa znana im ca³oæ jest ca³oci¹ jedynie tego, co dla nich widoczne, nie za ca³oci¹ w sensie absolutnym,
czyli tym, co roboczo zyska³o nazwê wszystkoci, a co mo¿na by okreliæ jako
znane w bezwzglêdnym tego s³owa znaczeniu17, widoczne w sensie radykalnym, czyli  jeli pozostawaæ z pewnych wzglêdów i przy pewnych zastrze¿eniach (czynionych przez Heideggera w Byciu i czasie18) przy metaforyce wzroku  jako widzialnoæ jako tak¹, jako tedy co na kszta³t leibniziañskiego wiata:
otó¿ w tej mierze mo¿na powiedzieæ, ¿e tym, co Sokratesa odró¿nia od reszty,
jest wszystko, czyli wiat. wiat ten (poniek¹d wprost lub przynajmniej porednio daj¹cy siê skojarzyæ ze wiatem Platoñskich idei) by³by tym, co monada
ogl¹da z w³asnej perspektywy jako pewien fragment, fragment staj¹cy siê ca³oci¹ kontekstu, w obrêbie którego rozumiany jest przez ni¹ konkret. Roszczenie
Sokratesa by³oby tedy roszczeniem skrajnie absolutnym, roszczeniem i zarazem
wymogiem poznawania w istocie boskiego (Ja, Platon, jestem prawd¹, wedle
komentarza Nietzschego19), w czym widaæ nie tylko wspania³¹ dumê Sokratesa, ale i jego ironiê polegaj¹c¹ na znacz¹cym (tedy jako jednak odkrywaj¹cym)
zakrywaniu, przemilczaniu przed rozmówcami ich perspektywicznej kondycji.
Jeli jednak odkrycie w³asnej perspektywy, jej tematyczne uchwycenie, musi byæ
to¿same z jej przekroczeniem, destrukcj¹, nawet jeli zrazu ma ona charakter
negatywny w skutkach (bo przecie¿ nie w formie), tzn. jeli oznacza dla transcenduj¹cego moment czysto negatywnego rozpoznania niewiedzy o tym, co
uprzednio jawi³o siê jako wiedziane, to gdyby Sokrates twierdzi³, ¿e posiada
wiedzê absolutn¹, by³by po prostu wydany kolejnej perspektywie, ju¿ przez niego nie ujmowanej, gdyby bowiem o niej wiedzia³: ju¿ by j¹ by³ przekroczy³.
Czytelnikowi nienapisanych tekstów Sokratesa s³usznie wydaje siê jednak, ¿e
daje on do zrozumienia, i¿ wie o nieusuwalnie perspektywicznym charakterze
wszelkiej wiedzy, trudno bowiem wyobraziæ sobie, by kto, komu dane by³o
uchwycenie perspektywicznoci w³asnej aktualnej wiedzy, nie by³ wydany hy16 Parmenides, fr. 3 (H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 19061910), cyt.
za: M. Heidegger, op. cit., s. 300.
17 Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1095 b 45.
18 M. Heidegger, op. cit., s. 208209.
19 F. Nietzsche, Zmierzch bo¿yszcz czyli jak siê filozofuje m³otem, przek³ad i wstêp
G. Sowinski, Kraków 2000, s. 41.
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drze wiecznych w tej kwestii przypuszczeñ i w¹tpliwoci. Wiedza taka by³aby
w³anie wiedz¹ o w³asnej niewiedzy, zarazem jednak paradoksalnym owej znanej niewiedzy przekroczeniem w tej mierze przynajmniej, w jakiej  jak siê rzek³o  wiedza o perspektywie niszczy perspektywê. Nieusuwalnoæ w³asnej niewiedzy, g³oszona przez Sokratesa, staje siê zatem nie tyle konstatacj¹, ile aktem
wdania siê w radykalny i nieskoñczony ruch przekraczania, ruch transgresji perspektywy, ruch, którego nieskoñczonoæ na tym zdaje siê zasadzaæ, ¿e nie da siê
wskazaæ momentu zatrzymania sygnowanego wyznaniem wiedzy absolutnej
w sensie aktualnym i pozytywnym.
Brak zatrzymania20, charakterystyczny dla egzystencji w ogóle, potwierdzaæ
siê zdaje Heideggera wskazania na egzystencjalny charakter prawdy21, jednoczenie stanowi¹c zarówno wskazówkê rozumienia mylenia Heideggera jako zanurzonego w ¿ywiole etycznoci, jak i lepszego pojmowania istoty ironicznego
gestu Sokratesa o tyle, o ile niezawodna pamiêæ natrêtnym gestem podsuwa nam
wci¹¿ niespokojn¹ myl o etycznym intelektualizmie Sokratesa, dla którego myl
o radykalnie transgresywnym wymiarze mylenia zdaje siê tedy dotyczyæ sfery
dzia³ania jako takiego. Niewiedz¹cy Sokrates robi dobrze przyznaj¹c siê do w³asnej niewiedzy, w³anie dlatego, ¿e ten, kto nie wie  czyni le, wiedza bowiem,
prawda, o któr¹ musi tu chodziæ, nie daj¹c siê sprowadziæ do prawdy s¹du
(gdy¿ w takim wypadku twierdzenie Sokratesa/Platona nie da³oby siê obroniæ),
stawaæ siê musi (lub raczej: pozostawaæ) prawd¹ bycia, bycia sposobem, którego wiadectwem dla Sokratesa jest zawsze raczej czyn, s³owo natomiast o tyle
jedynie, o ile czynem poparte i w tym sensie nicoæ treci wiedzy o tyle nie daje
siê odró¿niæ od pe³ni jej aktu, o ile akt poniek¹d sprowadza treæ do formy, czyli
do aktu w³anie. Sprowadzaj¹c epistemologiê do ontologii, tê za do etyki, czyni Sokrates zadoæ g³oszonemu uznaniu m¹droci za cnotê (tedy  wedle s³ów
Arystotelesa  trwa³¹ dyspozycjê do pewnego rodzaju czynów), g³osz¹c wiedzê
o w³asnej niewiedzy jako prawdê transgresyjnego charakteru egzystencji, w tej
bowiem mierze, w jakiej gest destrukcji ka¿dorazowo aktualnej perspektywy
umo¿liwia nie co innego, ni¿ taki w³anie gest, w tej mierze akt wiedzy staje siê
czynem, tym, czego cel tkwi w nim samym, co jest celem dla siebie, czego pocz¹tek tedy staje siê mo¿liwy nie prêdzej, ni¿ dochodzi do osi¹gniêcia celu
i o tyle warunkiem wiedzy i mylenia jest ich zawsze ju¿ bycie: ich apriorycznoæ. To, ¿e wiedza mo¿liwa jest wtedy, kiedy a priori istnieje wiedza, zdaje siê
zarówno pozwalaæ Platonowi na postulowanie wiata idei, jak i wskazywaæ Sokratesowi na ich  idei  w³anie postulatywny charakter, ¿e mianowicie s¹ one
kwesti¹ czynu, mylenia, np. oznajmiaj¹cego, i¿ estin episteme tis albo ¿e wiem,
¿e nic nie wiem, w obu wypowiedziach bowiem a priori wiedzy zasadza siê na
20
21

Poni¿sze rozwa¿ania zainspirowane zosta³y rozmowami z Andrzejem Lorczykiem.
Por. M. Heidegger, op. cit., s. 300324.
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rzetelnym wypracowaniu niewiedzy22 . Czyn jako taki jest, ma miejsce, o ile go
nie ma, o ile przeszywa go radykalna ró¿nica, horyzont tyle¿ nadaj¹cy mu istotê, co pozbawiaj¹cy trwania, wrzucaj¹cy zawsze ju¿ w stan permanentnego stawania siê, zachodzenia.
Zasadnoæ mylenia, poniek¹d to¿sama z wszystkoci¹ tego, co mylane (zatem  z uwagi na charakter wszystkoci  w³anie nie-to¿sama o tyle, o ile
wszystkoæ ma charakter tego, co samo z sob¹ pozostaje w stosunku nieto¿samoci), maj¹c miejsce o tyle, o ile mylimy, zarazem mylana zawsze ju¿ jako
to, co mylenie poprzedza i przerasta, zdaje siê posiadaæ ten sam sens (czy te¿
tê sam¹ lub w³anie analogiczn¹ strukturê), co wiat wed³ug Heideggera, wiat,
który jest o tyle, o ile jest jestestwo (czy te¿ wraz z nim albo wrêcz: jako ono),
ale wtedy jest jako taki, w sensie istnienia którego tkwi to, ¿e pozostaje on od
jestestwa niezale¿ny23. Z uwagi na bez-podstawn¹ apriorycznoæ mylenia mylimy tylko o tyle, o ile jestemy wrzuceni w mylenie (w wiat), to znaczy
w konstytuuj¹c¹ je ró¿nicê, w swoiste pomiêdzy nas i was. Miejsce mylenia, z nami nie-to¿same, wyznacza owa rozdzieraj¹ca nas radykalna, konstytuuj¹ca absolutn¹ innoæ ró¿nica, zwana przez Heideggera wspó³byciem lub
mierci¹, co znaczy tyle, i¿ zasad¹ czy te¿ a priori mylenia pozostaje zawsze
ju¿ wspólnota jako to, co przez nas konstytuowane i zarazem nas konstytuuj¹ce, czyli ¿e pocz¹tkiem i miejscem mylenia pozostaje, i¿ od dawna [...], rzecz
jasna, wiadomo wam, co macie na myli u¿ywaj¹c wyra¿enia »bytuj¹cy«. My
wszak¿e, którzy swego czasu mylelimy, ¿e je rozumiemy, popadlimy teraz
w k³opot.

22 Arystoteles wyg³asza twierdzenie o istnieniu wiedzy o bycie jako bycie po rozpatrzeniu ró¿nych pogl¹dów w tej kwestii i wskazaniu ich bezzasadnoci. Por. Metafizyka, 1003a 20
i nast. (prze³. K. Leniak [w:] idem, Dzie³a wszystkie, t. 2, Warszawa 1990). Warto zwróciæ
uwagê na swego rodzaju pokrewieñstwo nierealnoci sfery idealnej Husserla i Platona (por.
w tym wzglêdzie analizê Derridy w G³osie i fenomenie, prze³. B. Banasiak, Warszawa 1997,
s. 89).
23 Por. M. Heidegger, op. cit., s. 299.
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RACJONALIZM I CO DALEJ?
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Streszczenie

Abstract

Racjonalizm w kulturze europejskiej istnieje ju¿ od staro¿ytnoci. Jednak w ka¿dej
z epok, przyjmowa³ ró¿n¹ postaæ: metafizyczn¹, klasyczn¹ i pragmatyczn¹. Te ró¿ne postacie racjonalizmu mia³y wp³yw na kszta³towanie siê w przestrzeni duchowej podobnych
postaw, pogl¹dów i paradygmatów. I tak,
w staro¿ytnoci racjonalizm nie by³ przeciwieñstwem metafizyki, wrêcz siê z ni¹ ³¹czy³,
w redniowieczu nast¹pi³ podzia³ na racjonalizm metafizyczny, który ³¹czy³ siê on z chrzecijañstwem, i racjonalizm, który po nowo¿ytnoci zyska³ miano klasycznego. Natomiast
w dobie wspó³czesnoci racjonalizm przybra³
formê pragmatyczn¹ i teoretyczn¹ w ró¿nych
spo³ecznych ideach (tj. teoria wymiany, teoria
racjonalnego wyboru), bêd¹c dalekim od tego,
co w staro¿ytnoci okrelano mianem praktyki
(Arystoteles), a to z kolei prze³o¿y³o siê na
spo³eczne problemy, które nazwaæ mo¿na kryzysem kultury.

Rationalism in European culture has existed since Antiquity. However, in each of the
ages, it received different forms: metaphysical,
classical and pragmatic. These various forms
of rationalism have an impact on the things in
the spiritual space like: attitudes, beliefs and
paradigms, in a given epoch. And so, in Ancient times rationalism wasnt opposite to the
metaphysics, it even connect with it, in the
Middle Ages there was a distinction between
the metaphysical rationalism, where it was
connected with Christianity, and at the same
rationalism was born and after the Modernity
became known as the classical rationalism.
However, in the era of contemporaneity, rationalism took the pragmatic and theoretical form
in different social ideas (e.g. exchange theory,
rational choice theory), and it goes far from
what is described as the practice in Antiquity
(Aristotle), which has turned into social problems
and it could be called as a crisis of culture.
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Blaise Pascal pisa³: Serce ma swoje racje, których rozum nie zna1. Jak s³owa te odnosz¹ siê do czasów póniej nowoczesnoci (Athony Giddens)? Czasów, w których zracjonalizowana rzeczywistoæ spo³eczna oraz vellmerowska
mezosfera przybieraj¹ formê monady zabijanej od rodka przez wirus jednowymiarowoci. Jaka jest ta racjonalnoæ? Czy odnosi siê tylko do rozumu, czy
do czego innego? Czy w tym racjonalizmie jest gdzie miejsce na serce, na
wiarê i na Boga? A jeli Bóg jest, to czy jest on Pierwszym Poruszycielem, Demiurgiem, czy kim innym?
Mówi¹c o racjonalizmie, mamy na myli jego ró¿ne rozumienie. Otó¿ pojêcie to (³ac. rationalismus2) oznacza co rozumnego, rozs¹dnego3. Terminu tego
1
2

Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1999, t. II, s. 59.
Rdzeniem tego s³owa jest ratio oznaczaj¹ce etymologicznie rachunek, rozum, rozs¹dek,
a jego odpowiednikiem jest lógos, które w jêzyku greckim znaczy: (a) s³owo, jêzyk, mowê,
przemówienie, opowieæ, rozmowê; (b) wyjanianie, okrelenie, definicjê, pojêcie, wypowied, zdanie, dowód, argument, argumentacjê, rozumowanie, s¹d, przes³ankê, wniosek, tezê,
hipotezê, przypuszczenie; (c) zdolnoæ mylenia i rozumowania, mylenie, rozum, intelekt,
umys³; d. mat. stosunek, proporcjê. Ponadto Antystenes z Aten uwa¿a³, i¿ s³owo lógos wyra¿a rzecz, jak¹ ona by³a lub jest (Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów,
oprac. I. Kroñska, wstêp K. Leniak, Warszawa 2006, s. 312). Póniej Filon z Aleksandrii
twierdzi³, i¿ lógos to idea si³a  porednicz¹ca miêdzy Bogiem a wiatem. St¹d lógos przeniós³ siê do chrzecijañstwa.
Jak widaæ, s³owo to ma wiele zastosowañ. Arystoteles u¿ywa go w retoryce w znaczeniu
pragmatycznym, w filozofii (metafizyce) hermeneutycznie, w logice w argumentacji i w etyce
przez pryzmat praktycznoci (zob. S³ownik terminów arystotelesowych, (w:) Arystoteles,
Dzie³a wszystkie, t. 7, Warszawa 2003, s. 7072). Widaæ zatem, i¿ w termin ten mia³ wiele zastosowañ, ale odnosi³ siê zawsze do pewnych dzia³añ maj¹cych intencjonalny charakter i miesz¹cych siê w greckim pojêciu téchni. W redniowieczu rozwinê³o siê g³ównie metafizycznologiczne znaczenie tego terminu. Praktyczny wymiar tego s³owa (czyli ³aciñskiego ratio)
upowszechni³ siê dopiero w nowo¿ytnoci za spraw¹ René Descartesa i u¿yciu przez niego
lógos w znaczeniu hermeneutycznym i logicznym, co przesz³o z czasem w znaczenie praktyczne (por. N. Machiavelli, Ksi¹¿ê, wstêp i oprac. K. Grzybowski, Warszawa 2001) i ostatecznie w dobie postmodernizmu przejawi³o siê w postaci pragmatycznej. Nadmieniæ nale¿y,
¿e ratio oraz jego grecki odpowiednik maj¹ swoje zastosowanie równie¿ w sferze teologicznej. W mitologii staro¿ytnych Egipcjan najwa¿niejszymi w³adzami boga Ptaha by³y serce i jêzyk, i w³anie ten drugi przys³ugiwa³ temu co metafizyczne, boskie, w swej istocie poprzez
swój twórczy charakter. Kolejnym miejscem objawienia siê s³owa jest Nowy Testament,
gdzie pojawia siê ono jako atrybut Boga, akt kreacyjny tworz¹cy wiat (J 1,1-15). Miko³aj
Bierdiajew (Filozofia wolnoci, Bia³ystok 1995, s. 21) rozdziela Logos od ratio. Logos jako
rozum wielki, boski jest mistyczny, zg³êbia sens to¿samoci podmiotu i przedmiotu, przez
co jest intuicyjny, ujawnia siê wtedy, gdy wyrzekamy siê rozumu ma³ego (ratio), przezwyciê¿aj¹c ograniczonoci logiki. Natomiast rozum ma³y jest racjonalistyczny, oderwany od
duszy wiata, zawsze przeciwstawia podmiot i przedmiot, jest dyskursywny. Rozum wielki
to idea filozofii eklezjastycznej; objawia siê w wiadomoci eklezjastycznej, wspólnotowej,
kosmicznej, zdobywa siê go jak organ poznania drog¹ wtajemniczenia w mylenie ¿ycia religijnego, a w³aciwie w ¿ycie Logosu. On to zawsze w równej mierze obecny jest w podmiocie i przedmiocie w przeciwieñstwie do ratio, które z jego konotacjami hermetyczno-logiczno-praktyczno-pragmatycznymi odnajduje swój sens w s³owie science. Nadmieniæ nale¿y,
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u¿ywano w Anglii w stosunku do sekt (rationalist), które nie uznawa³y Objawienia. Francis Bacon rationales odnosi³ do postawy uznaj¹cej prymat rozumu
w poznaniu, który to zapocz¹tkowa³ René Descartes4. Jednak czy rozum Kartezjusza lub autora Novum organum ma taki sam charakter jak Rozum Anaksagorasa5? Wydaje siê to bynajmniej w¹tpliwe, kiedy przypomnimy sobie, jak to
Ksenofont, otrzymawszy list od swojego przyjaciela Proksenosa z zaproszeniem
na dwór Cyrusa, zapyta³ o radê Sokratesa, a ten poleci³ mu zwróciæ siê do wyroczni delfickiej6. Jak widaæ, samego Sokratesa nie mo¿na pos¹dziæ o zbytni¹
ufnoæ do swej wiedzy oraz rozumu, gdy¿ on sam liczy³ siê z boskoci¹, uwa¿a³
swój daimónion za boski7. W ówczesnej literaturze staro¿ytnej Grecji, np.
w dzie³ach Epicharma, pisano: Bogowie zawsze bêd¹ istnieli i nigdy nie przestawali istnieæ8. Równie¿ mê¿owie stanu odnosili siê z szacunkiem do religii
i boskoci, np. Izokrates historiê Aten zaczyna³ od uprawy roli i powstania misteriów eluzyñskich9. Zatem jaka jest ró¿nica miêdzy racjonalizmem w staro¿ytnoci a tym w nowo¿ytnoci? Jak racjonalizm  jeli on nim mówiæ  ma siê do
póniejszych czasów, po nowo¿ytnoci? No i jaki wp³yw historia racjonalizmu
ma na wspó³czesnoæ i spo³eczeñstwo w nim ¿yj¹ce?
Otó¿ racjonalizm mo¿na podzieliæ na metafizyczny i klasyczny. Ten pierwszy pojawi³ siê ju¿ w staro¿ytnoci, natomiast ten drugi w nowo¿ytnoci10. I tak
ów metafizyczny racjonalizm jest zauwa¿alny u wy¿ej wspomnianego Anaksagorasa w Rozumie11, w Heraklitowym logosie, w ideach Platona czy u Arystotelesa w ontycznej podstawie racjonalnoci wiata, któr¹ dla niego by³a forma
i¿ w jêzyku angielskim wyraz science okrela naukê, w przeciwieñstwie do scholar, które odnosi siê nauk humanistycznych i nie jest uznawane za naukê sensu stricto. S³owo scholar pochodzi od greckiego scholastikós, tj. cz³owiek nauki, jak sam siebie nazywaæ kaza³ Teofrast.
Jednak na skutek zmiany paradygmatów i g³ównie zaistnienia pozytywizmu filozofia przestaje
byæ traktowana jak nauka, a jej miejsce zajmuj¹ nauki przyrodnicze.
3 Zob. A. Podsiad, S³ownik terminów i pojêæ filozoficznych, Warszawa 2000, s. 738.
4 Zob. R. Descartes, Zasady filozofii, Kêty 2001.
5 Jak wskazuje Jan Szczepañski we wstêpie do ksi¹¿ki Wybór z pism filozoficznych Cycerona (Lwów  Warszawa 1931, s. XII), Anaksagoras uwa¿a³ swoje arche za wiadomy siebie Rozum, który mo¿na nazwaæ równie¿ Duchem, co by³o w swej istocie zaprzeczeniem powstania wiata na drodze czysto mechanicznej.
6 Zob. Diogenes Laertios, op. cit., s. 105.
7 Zob. Platon, Fajdros, 242 B, Kêty 2005, t. II, s. 133 oraz Platon, Obrona Sokratesa,
31 D, t. I, s. 570.
8 Zob. Diogenes Laertios, op. cit., s. 168.
9 Zob. W. Jaeger, Paiedeia. Formowanie cz³owieka greckiego, Warszawa 2001, s. 995.
Ponadto Izokrates pos³ugiwa³ siê s³owem atedeikse, którego u¿ywa³o siê, mówi¹c o twórczoci misteriów (s. 997).
10 Zob. B. Pa, Racjonalizm, (w:) Powszechna encyklopedia filozofii, [online] <http://
ptta.pl/pef/pdf/r/racjonalizm.pdf> dostêp: 20.07.2009.
11 Zob. przypis 5.
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(morphé)12. Ów metafizyczny racjonalizm przejê³a scholastyka, mo¿na siê z nim
spotkaæ w twórczoci m.in. Anzelma z Cantenbury czy w. Tomasza z Akwinu.
Jednak ów scholastyczny racjonalizm mia³ ju¿ tylko jedn¹ zasadê, któr¹ by³ Bóg.
W murach redniowiecznych klasztorów zacz¹³ jednoczenie rodziæ siê inny racjonalizm, w swym charakterze zbli¿ony do klasycznego, lecz jeszcze bez metodologii, st¹d mo¿na by nazwaæ go racjonalizmem ukrytym b¹d racjonalizmem przyrodniczym. Ten racjonalizm pojawi³ siê w twórczoci Rogera Bacona
i Petera P. de Maricourta, a przyczynek do tego typu badañ mo¿na odnaleæ ju¿
u Archytasa z Tarentu. Natomiast racjonalizm typu klasycznego zapocz¹tkowali
Francis Bacon oraz Galileusz, którzy swoje teorie opierali na redniowiecznej
zasadzie sola ratione. Jednak za twórcê klasycznego racjonalizmu nale¿y uznaæ
René Descartesa, który to tworz¹c swoj¹ mathesis universalis13 oraz now¹
kategoriê porz¹dku (ordo) wyra¿aj¹c¹ siê w zasadzie more geometrico, stworzy³ prawdziwie nowy gmach wiedzy. Ów racjonalizm rozwijali Baruch Benedict de Spinoza14, Gottfried Wilhelm Leibniz i Christian Wolf. Autor Monadologii znacznie rozbudowa³ ów gmach wiedzy stworzony przez Kartezjusza,
tworz¹c scientia generalis, lingua universalis oraz daj¹c w swoich dzie³ach semiotycznych15 znaczny wyraz kryteriom jasnoci i wyranoci. Ponadto stworzy³ trzy zasady bêd¹ce uzasadnieniem struktury bytowej, tj. zasadê identycznoci, sprzecznoci i racji dostatecznej. Ten racjonalizm by³ kontynuacj¹
scholastyki, jednak jako arche ustanowiono rozum, a nie jak w scholastyce
 Boga.
Wspomnieæ w tym miejscu nale¿y o Julienie Offreyu de La Mettrie, który
racjonalizm przeniós³ ze sfery gnôsis16 do sfery prâksis. Ten filozof odnosi³ racjonalizm i materializm nie tylko do kwestii epistemologicznych, ale te¿ do
praktycznych. Panpsychiczne ujmowanie materializmu doprowadzi³o autora
Cz³owieka-maszyny do uznania zwierz¹t oraz ludzi za maszyny. Ten sposób
12 Zob. Arystoteles, Kategorie 10a 12, (w:) idem, Dzie³a wszystkie, t. 1, s. 51 oraz S³ownik terminów arystotelesowych..., s. 79.
13 Zob. R. Descartes, Regu³y kierowania umys³em. Poszukiwanie prawdy poprzez wiat³o
naturalne, Kêty 2002.
14 Zob. B. Spinoza, Etyka w porz¹dku geometrycznym dowiedziona, oprac. i wstêp
L. Ko³akowski, Warszawa 2008.
15 Zob. G. W. Leibniz, Die philosophischen Schriften, Hrsg. von C.I. Gerhardt, Berlin
18751890.
16 Sfera ta oznacza czynnoæ, dochodzenie do wiedzy, g³ównie za pomoc¹ dowodzenia
i wnioskowania. Natomiast epistimi, te¿ uznawane za wiedzê, ma charakter wiedzy naukowej,
to koñcowy efekt poznania naukowego. Dzia³alnoci¹ tej wiedzy jest dociekanie, badanie,
które musi mieæ swój przedmiot, czyli co co istnieje koniecznie, jest wieczne i co dotyczy rzeczywistoci. Tak¹ wiedz¹ powinni zajmowaæ siê filozofowie, a przedmiotem badania
 wed³ug Stagiryty  powinna byæ forma. Natomiast gnosis ma wê¿szy zakres ni¿ epistimi,
poniewa¿ jest tylko czynnoci¹, dochodzeniem do wiedzy, g³ównie za pomoc¹ regu³ logicznych; pomimo tych ró¿nic epistimi i gnosis bywaj¹ stosowane zamiennie, choæ nie powinny.
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ujmowania racjonalizmu i postrzegania ¿ywych istot bêdzie wa¿ny przy omawianiu innych rodzajów tego tak wa¿nego dla filozofii zachodnioeuropejskiej
terminu.
Znacznej krytyce i modyfikacji klasyczny racjonalizm podda³ Emmanuel17
Kant. On to zakwestionowa³ wszystkie elementy sk³adowe tradycji filozofii racjonalnej. Natomiast akateleptycznoæ teorii poznania filozofa z Królewca warunkowa³a poznanie tylko fenomenów18. St¹d mo¿liwe by³o poznanie tylko tego
co kulturowe, tego co ma miejsce i czas, czyli tego co historyczne. Choæ sam
Kant terminu racjonalizm nie u¿ywa³, to nale¿y uznaæ go za tego, który w historii filozofii nowo¿ytnej ów sposób badania (ale jeszcze nie metodê) rozpocz¹³.
Dopiero Georg Wilhelm Friedrich Hegel racjonalnoæ ujmowa³ w oparciu o inne
rozumienie bytu (Sein), który przez sw¹ nieokrelonoæ jest to¿samy z Niczym:
[...] czysty byt jest czyst¹ abstrakcj¹, a przeto tym, co absolutnie negatywne
i co wziête równie¿ w sposób bezporedni, jest Niczym19. Autor Fenomenologii ducha podobnie jak klasyczni racjonalici by³ przekonany o pe³nej racjonalnoci rzeczywistoci i jej poznawalnoci; jednak sam¹ racjonalnoæ ujmowa³ inaczej. Wed³ug niego, racjonalnoæ to obecnoæ ponadjednostkowego Rozumu
(Vernunft), który panuje nad wszystkim i wyznacza cel. W swoich koncepcjach
racjonalizm Hegla podobny jest do racjonalizmu Heraklita, poniewa¿ opiera siê
na znosz¹cych siê przeciwieñstwach jednoci rozumu i logosu maj¹cych naturê
totalnie waribaln¹.
Poza tym zmiana paradygmatów nie nast¹pi³a bezporednio przez dzie³a
Emmanuela Kanta, lecz wczeniej  w twórczoci Davida Humea, który zakwestionowa³ istnienie Boga, a tym samym odrzuci³ metafizyczne rozumienie przyczynowoci i substancjalnoci20. Odrzuci³ rozum, jako kieruj¹cy dzia³aniem cz³owieka, gdy¿ jak pisze w Badaniach dotycz¹cych zasad moralnoci: [...] strefa
rozumu oraz strefa smaku zosta³y wyranie rozgraniczone. Tej pierwszej zawdziêczamy poznanie prawdy i fa³szu; tej drugiej za doznanie piêkna, brzydoty, cnoty i wystêpku i dalej: Wydaje siê oczywiste, ¿e ostatecznych celów ludzkiego postêpowania nigdy, w ¿adnym wypadku, nie sposób wyt³umaczyæ na
gruncie rozumu, lecz ¿e przemawiaj¹ one jedynie do ludzkich uczuæ i doznañ
oraz nie zale¿¹ od w³adz rozumowych21. Poza tym Hume odnosi³ moralnoæ
17

Odnonie do imienia Kanta zob. A. J. Karpiñski, Wyk³ady z klasycznej filozofii niemieckiej. Kantyzm, niepubl., s. 1214.
18 Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, wstêp i przypisy R. Ingarden, Warszawa 1957,
t. I, B XXIII, s. 36.
19 Cyt. za: G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, wstêp oprac. A. Landman, Kraków
1963, t. I, s. 144.
20 Zob. D. Hume, Badania dotycz¹ce rozumu ludzkiego, oprac. A. Hochfeldowa, Warszawa 1977.
21 Cyt. za: D. Hume, Badania dotycz¹ce zasad moralnoci, pos³owie M. Pyka, Kraków
2005, s. 97.
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do tego co u¿yteczne: We wszelkich moralnych rozstrzygniêciach ów wgl¹d na
spo³eczn¹ u¿ytecznoæ nieodmiennie jest czym podstawowym22. Filozof ten
stworzy³ ponadto nowy wzór obywatela, tj. d¿entelmena23, którego celem jest
d¹¿enie do tego, co u¿yteczne (utile) i przyjemne (dulce)24. Ów wzór bêdzie stawa³ siê coraz bardziej popularny wraz z rosn¹c¹ w si³ê angielsk¹ filozofi¹ i wtóruj¹c¹ jej potêg¹ Imperium Brytyjskiego, czego dobitnym przyk³adem bêdzie
rozwój pragmatyzmu w XIX i XX wieku w Europie i na wiecie oraz innych
myli i pr¹dów pochodz¹cych z krajów anglojêzycznych. Ów fakt wskazuje na
prze³o¿enie moralnoci z transcendencji na immanencjê, a David Hume próbuje
udowodniæ, i¿ moralnoæ mo¿e mieæ swój ilociowy wymiar.
Innym wa¿nym wydarzeniem w dziejach filozofii zachodnioeuropejskiej by³o
powstanie religii Ludzkoci, co przyczyni³o siê do zawê¿enia sfery racjonalnoci do poznania stosowanego w naukach szczegó³owych. Auguste Comte pos³ugiwa³ siê pojêciem religia, ale nie mia³o to wiele wspólnego z tradycyjn¹
religi¹, lecz odwo³ywa³o do dzie³ Emilea Durkheima, gdzie treæ religijna by³a
wtórna wobec jej spo³ecznych funkcji. Odrzucenie religii jako sfery obcowania
z transcendentnym sacrum zosta³o przedstawione przez autora Rozprawy o duchu filozofii pozytywnej w teorii trzech stadiów rozwoju spo³eczeñstwa25. St¹d
nauka sta³a siê z czasem religi¹, zyskuj¹c miano religii nauki. Jej wpl¹tanie
w wizjê postêpu zapocz¹tkowa³ w. Augustyna, a kontynuowali m.in. Anne Ro22

Cyt. za: ibidem, s. 13.
Tytu³ ten nie by³ nikomu nadawany, lecz uznawany przez pewne okrelone wp³ywowe
towarzystwo, doæ czêsto wywodz¹ce siê z ówczesnej szlachty. Wa¿ne jest przy tym, ¿e w jêzyku angielskim pewne cechy osobowe okrela siê jako talenty, a nie cnoty. Wymienione poni¿ej talenty (czasem te¿ i cnoty) s¹ zwrócone w przeciwn¹ stronê, ni¿ mia³o to miejsce
w staro¿ytnej Grecji czy w redniowieczu, i nie ma w nich idei duchowego doskonalenia. Wed³ug Davida Humea, d¿entelmen (choæ szkocki filozof, tak nie okrela jednostki, której przypisuje wy¿ej wymienione cechy i talenty) powinien umieæ odpowiednio wykorzystywaæ okolicznoci i tak siê do nich dostosowaæ, by dzia³a³y na jego korzyæ. Natomiast co siê tyczy
cech osobowych, to podobnie jak Cyceron zalicza³ siê do nich: rozum, pamiêæ, pilnoæ, g³êbokie pomys³y. Ponadto d¿entelmen powinien charakteryzowaæ siê: urod¹, czarem, wdziêkiem, pogod¹ ducha, dobrym smakiem. Winien byæ ludzki i honorowy, czyli przejawiaæ iskrê
¿yczliwoci i przyjani dla rodzaju ludzkiego, ale nie rozrzutny ani sk¹py, by nie straciæ s³awy, uznania i popularnoci. Oprócz tego musi przywi¹zywaæ wagê do spraw b³ahych, a im
wiêksze towarzystwo, tym bardziej przestrzegaæ elegancji; lecz tak, by nie wydaæ siê zbytnio
zniewiecia³ym. Dlatego bycie mê¿em stanu gwarantuje mu znajomoæ spraw praktycznych,
wytrwa³oæ i pilnoæ w studiowaniu u¿ytecznej nauki (np. prawo). Aby to wszystko osi¹gn¹æ,
d¿entelmen winien mi³owaæ s³awê, a tak¿e okazywaæ namiêtnoci i przyzwoitoæ stosown¹ do
wieku. Wymienione cechy, z pewnymi modyfikacjami, obowi¹zywa³y tak w XIX, jak i w XX
wieku w Europie i Ameryce Pó³nocnej, a póniej w innych czêciach globu, gdzie rozwija³a
siê bêdzie kultura anglosaska.
24 Zob. D. Hume, Badania dotycz¹ce zasad..., s. 79.
25 Zob. A. Comte, Metoda pozytywna w 16 wyk³adach, Kraków 1961, s. 11.
23
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bert Jacques Turgot i Jean Antoine Nicolas de Condorcet26. W rezultacie coraz
bardziej zbli¿a³a siê do filozofii postêpu, której rzeczywistym efektem mog³o
byæ zbawienie. Jednak pozytywizmowi nie uda³o siê go osi¹gn¹æ m.in. przez
zbytnie oddalenie siê od sfery praksis, czego przeciwieñstwem by³ powsta³y
w póniejszym okresie pragmatyzm. Poza tym humanizm XIX wieku jakociowo ró¿ni³ siê od tego z epoki odrodzenia. Ten pierwszy by³ monistyczny, a swe
treci zawiera³ tylko w zakonie rozumu27; drugi by³ dwoisty, a jego Duch zawiera³ siê w treciach zakonu rozumu oraz zakonu ducha28.
Wobec tego, i¿ sam racjonalizm nie dawa³ odpowiedzi na pytanie o sens,
a pozytywizm z jego wiar¹ w naukê, która mia³a przynieæ ludziom zbawienie,
nie sprawdzi³ siê, narodzi³ siê inny pr¹d mylowy, ³¹cz¹cy sferê religii i nauki,
zaprzêgaj¹cy tê drug¹ w dyby  tak by s³u¿y³a ludzkoci. Tym pr¹dem by³ pragmatyzm29 zapocz¹tkowany przez Charlesa Sandersa Peircea i rozwijany przez
26

Zob. S. Dama, Czas jako kategoria zachodnioeuropejskiej filozofii a koncepcja wiecznoci M. Bierdiajewa. Ich konsekwencje i znaczenie dla wspó³czesnego cz³owieka, (w:) Granice Europy, granice filozofii  filozofia a to¿samoæ Rosji, Kraków 2007, s. 215226.
27 Termin ten okrela dominuj¹cy paradygmat, sferê duchow¹ okrelonej epoki w dziejach ludzkoci b¹d stanowiska filozoficznego. Jako zakon rozumu nale¿y tu rozumieæ grupê
lub stanowisko, które za swój wiod¹cy paradygmat przyjmuje prymat rozumu w ka¿dej jego
formie, zarówno radykalnej, jak i umiarkowanej, natywnej czy metodycznej itd. Racjonalizm
pojmowany jest tu ogólnie i obejmuje ca³y zakres korelatów zwi¹zanych z tym terminem.
Wyrany jest te¿ prymat kwestii epistemologicznych nad ontologicznymi, dowodzonych drog¹ aprioryczn¹ o charakterze ekstensjonalnym.
28 Termin ten odnosi siê do dominuj¹cego paradygmatu, sfery duchowej okrelonej epoki
w dziejach ludzkoci b¹d stanowiska filozoficznego. Jest on przeciwieñstwem zakonu rozumu i za swój wiod¹cy paradygmat przyjmuje prymat ducha ludzkiego. Ogólnie pojêta duchowoæ obejmuje ca³y zakres korelatów zwi¹zanych z tym terminem. Wyró¿niaj¹c¹ cech¹ jest
tutaj prymat kwestii ontologicznych nad epistemologicznymi, dowodzonych drog¹ aposterioryczn¹ maj¹c¹ charakter intensjonalny.
29 William James (Pragmatyzm. Popularne wyk³ady z zakresu filozofii, Warszawa 1957)
dowodzi, i¿ termin pragmatyzm pochodzi od greckiego prágma, tj. czynnoæ. Jednak zdaniem Arystotelesa nie oznacza on czynnoci, lecz czyn, sprawê, zdarzenie, czyny sprawiedliwe, rozwa¿ne. S³owo praksis okrela czynnoæ, której cel tkwi w niej samej, natomiast praktikós oznacza dzia³anie, postêpowanie odnosz¹ce siê do ka¿dej czynnoci, której cel tkwi
w niej samej. Podobny sens ma s³owo poesis, które oznacza ród³o i cel dzia³ania, lecz to
dzia³anie nie jest tworzeniem. Poesis ma charakter rzemielniczy, to zdolnoæ, która
zmierza do realizacji dzie³a (celu) bêd¹cego zewnêtrznym wobec twórcy. Przyczyn¹ w praksis
 w odró¿nieniu od prágma  jest postanowienie, czyli mylenie praktyczne, a celem jest
samo dzia³anie, jego odpowiednie prowadzenie i pomylnoæ. Czasami równie¿ Arystoteles
zestawia³ praksis z enérgeia, które ró¿ni siê od kinçsis  ruchu. Jeli chodzi o literaturê, to
praksis  jak pisze Stagiryta w Poetyce (1450 a 2 i nast.)  jest nieodzownym elementem tragedii, która ze swej istoty jest naladowczym przedstawieniem akcji powa¿nej i skoñczonej.
Zatem okrelenie prágma nie jest w³aciwe, poniewa¿ to praksis oznacza czynnoæ, a nie odwrotnie. Prágma to nic wiêcej, jak rzecz, przedmiot lub prágmata czyny sprawiedliwe, rozwa¿ne. Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1105 b 5, oprac. D. Gromska, Warszawa
2007, s. 109110.
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Williama Jamesa. Pierwszy z nich uwa¿a³, i¿ o prawdzie decyduje teoretyczna
przydatnoæ twierdzeñ, drugi natomiast twierdzi³, i¿ przydatnoæ praktyczna. To
w³anie w tej drugiej formie pragmatyzm rozpowszechni³ siê i przyczyni³ do rozwoju innych stanowisk i teorii, które zobowi¹za³y siê do dzia³ania tylko i wy³¹cznie w praktyce, tak jak i nowa religia.
William James w swojej ksi¹¿ce Pragmatyzm pisze: Lecz jeli postêpujemy wed³ug metody pragmatycznej, nie mo¿emy zapatrywaæ siê na takie s³owo30
jako zakoñczenie badania. Z ka¿dego z nich musimy wydobyæ praktyczn¹ jego
wartoæ w gotówce, zaprz¹c go do dzie³a w potoku naszego dowiadczenia31.
Z tej to przyczyny ka¿da teoria  wed³ug W. Jamesa  powinna byæ przeliczalna na pieni¹dze, powinna s³u¿yæ ludzkoci w taki sposób, by mo¿na j¹ by³o zamieniæ na towar i sprzedaæ; wtedy taka teoria jest prawdziwa, a sama prawda to
pieni¹dz i im jest go wiêcej, tym teoria jest bardziej prawdziwa. Podobnie ma
siê sprawa z religi¹, gdy¿ nie mo¿na zaprzeczyæ istnieniu zbawienia ani go potwierdziæ. Ale jeli dysponuje siê rodkami do zbawienia, wtedy jest ono mo¿liwe, zatem pragmatyzm mo¿e byæ nazwany religijnym, jeli tylko religia mo¿e
byæ pluralistyczn¹ i meliorystycznego typu32. Jak widaæ, teoria i religia przesz³y w sferê praktyki, wiara cz³owieka zyska³a nowy sens, lecz wci¹¿ ma ekstensjonalny charakter. Ów sens jednak sta³ siê jednowymiarowy, a w dobie
kultury masowej33 celem, sensem jest pieni¹dz. Racjonalizm z metafizycznego przekszta³ci³ siê w klasyczny, a nastêpnie w praktyczny. Jednak owa praktycznoæ zyska³a formê relacyjn¹, gdy¿ zmieni³ siê nie tylko przedmiot racjonalizmu, ale te¿ sam podmiot  podobnie jak u La Mettriego  przybra³ racjonaln¹
(praktyczno-mechaniczn¹) postaæ. A gdzie siê podzia³ Bóg, który by³ Rozumem,
a póniej sta³ siê racjonalnoci¹? On zyska³ now¹ materialn¹ postaæ  pieni¹dza.
Kiedy w kulturze zachodnioeuropejskiej zaczê³y dominowaæ kapitalistyczne
formy produkcji, nast¹pi³ wielki podzia³, dawne spo³eczeñstwo zniknê³o, zatar³y siê wiêzi spo³eczne, stare Gemeinschaft zast¹pi³o nowe Gesellschaft34. Racjonalnoæ, zmieniwszy swoj¹ formê z teoretycznej na praktyczn¹, zupe³nie zmieni³a obraz spo³eczeñstwa, co mo¿na przyrównaæ do obrazu Giorgio de Chirico
Wnêtrze metafizyczne z du¿¹ pracowni¹, gdzie wype³niona geometrycznymi
przedmiotami pracownia mieci w swoim centrum idealny w swej geometrycznoci obraz fabryki i ten wszechogarniaj¹cy porz¹dek jest w pe³ni kontrolowany, choæ z mo¿liwoci¹ zmiany, ale tylko przez swego twórcê. Taki w³anie geo30 William James odnosi siê do racjonalistycznych koncepcji filozoficznych, które u¿ywa³y s³ów-kluczy, tj. Bóg, Materia, Rozum, Absolut, Energia.
31 Zob. W. James, op. cit., s. 38.
32 Zob. ibidem, s. 158.
33 Zob. A. K³oskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 2006, s. 394400.
34 Zob. F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie
jako empirycznych formach kultury, wstêp J. Szacki, Warszawa 1988.
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metryczny charakter zyska³y wiêzi spo³eczne, czego dowodem by³o powstanie
teorii racjonalnego wyboru35. Bazowa³y one na Smithowskiej teorii ekonomicznej36, opieraj¹cej siê na dzia³aniu samozachowawczym37. Po po³¹czeniu teorii
racjonalnego wyboru z teoriami behawiorystycznymi stworzono teorie wymiany38. Na przyk³ad teorie wymiany Georgea Homansa i Petera Blaua opieraj¹ siê
na za³o¿eniu, i¿ ludzka motywacja skupia siê na osi¹ganiu nagród i unikaniu
kosztów. Koncepcja Blaua mia³a charakter strukturalny w przeciwieñstwie do
teorii Homansa, która nie tylko by³a wyrazem psychologicznego redukcjonizmu,
ale ukazywa³a, jak jednostka buduje swój rachunek zysków i strat oraz jak zbudowana jest hierarchia poszczególnych grup spo³ecznych39. Teorie te daj¹ zatem
obraz cz³owieka organizacyjnego, jak okreli³ to David Reisman: cz³owieka
kierowanego z zewn¹trz40, który w swoim ¿yciu kieruje siê tylko racjonalizmem wyra¿aj¹cym siê rachunkiem liczb binarnych. To dzia³anie dobrze ilustruje
teoria Fredericka Winslowa Taylora41, który to na wzór armii Wilhelma II stara³ siê zwiêkszyæ efektywnoæ pracy robotników. Ale tym zdaje siê byæ racjonalizm, to jest chyba jedyna droga jego wykorzystania, gdy¿  jak moglimy siê
przekonaæ  ów racjonalizm, nie mog¹c dowieæ, ¿e Bóg istnieje i ¿e nie istnieje,
musia³ znaleæ sobie inne miejsce w rzeczywistoci spo³ecznej, skoro na polu ontologii poniós³ tak druzgoc¹c¹ klêskê. Poza tym przyczyni³ siê on do postêpu ludzkoci rozumianego na sposób comteowski, pozostawi³ po sobie i wci¹¿ jeszcze
pozostawia wiele problemów spo³ecznych oraz osobistych. Jednym z nich jest
brak poczucia sensu, który trudno odnaleæ, odwo³uj¹c siê do racjonalizmu.
Wspó³czenie wielu zagubionych ludzi, zniszczonych przez industrializm i góruj¹cy nad nim praktyczny racjonalizm, ginie. Ludzie staj¹ siê monadami, do
35
36

1954.

Jest to efekt oddzia³ywania pragmatyzmu, który narzuca takie a nie inne dzia³anie.
Zob. A. Smith, Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa

37 Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, i¿ ten problem wczeniej podjêli stoicy. Uwa¿ali oni, i¿
podstawowym popêdem ka¿dej ¿ywej istoty jest d¹¿enie do zachowania w³asnej istoty. Wed³ug Chryzypa, pierwsz¹ trosk¹ wszystkiego, co ¿yje, jest zachowanie w³asnego ustroju
i wiadomoci (zob. Diogenes Laertios, op. cit., s. 408409).
38 Teorie wymiany rozwijali: George Homans, Peter Blau, Richard Emerson oraz Michael Hechter, James Coleman, Karen Cook, Edward Lawler, Linda Molom. Do powstania
owych teorii, oprócz Adama Smitha, znacz¹co przyczynili siê: James George Frazer, Marcel
Mauss, Claude Lévi-Strauss, Karol Marks oraz Georg Simmel (zob. J. H. Turner, Struktura
teorii socjologicznej, Warszawa 2006). Jako ciekawostkê podaæ mo¿na, i¿ jako racjonalny
i operuj¹cy na zasadach teorii racjonalnego wyboru jawi siê tekst Owidiusza, gdzie mi³oæ
ogranicza siê do sfery téchni oraz rachunku zysków i strat, a jego przeciwieñstwem jest np.
Traktat o mi³oci Ibn Arabiego. Zob. Owidiusz, Sztuka kochania, oprac. E. Skwara, Warszawa
2008; Ibn Arabi, Traktat o mi³oci, oprac. J. Wronecka, Warszawa 1995.
39 Zob. J. Scott, G. Marshall, A dictionary of sociology, Oxford 2005, s. 546.
40 Zob. J. Szczepañski, Zagadnienia socjologii wspó³czesnej, Warszawa 1965, s. 30.
41 Zob. P. Drucker, Spo³eczeñstwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999.
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których nie ma dostêpu, a egzystuj¹c w menoicznej42 spo³ecznej rzeczywistoci, gubi¹ siê w labiryntach logosu. Próbê ratowania jednostki podj¹³ najpierw
egzystencjalizm43, a póniej postmodernizm. Jednak oba te filozoficzne kierunki nie podaj¹ w³aciwej recepty, co czyniæ dalej. Ogarniête logosem, ekstensjonalnoci¹ oraz ukierunkowane na eskapizm, nie rozwi¹zuj¹ problemów i niszcz¹ zastany obraz spo³eczeñstwa, bêd¹c wci¹¿ skalane ratio44. Czy¿ zatem
odrzucenie Boga w filozofii oraz religii z jej metafizycznoci¹ nie by³o przyczyn¹ za³amania siê zdrowego obrazu cz³owieka? Czy potrzeba transcendencji zamieniona na potrzebê posiadania i stawianie przed cz³owiekiem alternatyw zamiast koniunkcji nie przyczyni³o siê do jego zagubienia, do oddania siê ratio
zamiast zwyk³ego istnienia? Czy usytuowanie cz³owieka w logosie poprzez
42 Meonicznoæ (gr. te mé ón  niebyt, nicoæ, co co nie posiada ¿adnej treci) nie jest
substancj¹ z punktu widzenia filozofii Arystotelesa, co sprawia, ¿e mo¿e istnieæ tylko transcendentnie w projekcji wiadomoci jednostki, lecz nie ma immanentnego (substancjalnego)
istnienia, konkretnego bytu, jest niepe³ne jako substancja.
43 Egzystencjalizm, zapocz¹tkowany ksi¹¿k¹ Sørena Kierkegaarda Etapy na drodze ¿ycia,
w swojej istocie odnosi siê do tragedii cz³owieka. Tragedia jest znana od staro¿ytnoci, jednak wówczas  zgodnie z eklezjastycznym modelem spo³eczeñstwa  cz³owiek nie by³ samotny, gdy¿ jego ¿ycie by³o zintegrowane z ca³oci¹ spo³ecznego bytu. Karl Jaspers w eseju
O tragicznoci stwierdza, ¿e tam, gdzie nie ma rozpaczy i rozdarcia, tylko spokojne znoszenie
cierpieñ i mierci, tam brak tragizmu. Zdaniem Maksa Schelera tragizm to za³amanie siê
wiary w dotychczasowy sens ¿ycia (zob. O tragedii i tragicznoci, Arystoteles, David Hume,
Max Scheler, oprac. W. Tatarkiewicz, Kraków 1976, s. 4959). Egzystencjalici uwa¿ali alternatywê za podstawê ludzkiej egzystencji, ale za prawdziw¹ dopiero wtedy, gdy tylko jeden
z jej cz³onów jest prawdziwy. To wbrew logice, gdy¿ istniej¹ alternatywy, których oba cz³ony
s¹ prawdziwe (jak np. w przypadku os³a Buridana). Jednak taka alternatywa dla egzystencjalizmu jest z³a, gdy¿ nie przynosi cierpienia, co ma siê wprost przeciwnie do obiektywnej tabeli wartoci autorstwa Maksa Schelera, opartej na aktywistycznym pojêciu obiektywnoci, tj.
uznaniu za prawdziwy bytu, który jest. Zatem wartoci z tabeli s¹ nie-bytem, gdy¿ trudno
stwierdziæ ich istnienie bez spo³ecznej praktyki. Aby to sprawdziæ, potrzeba prawdy, a prawd¹
jest, ¿e byt jest, a nie-bytu, ¿e nie ma. Tylko inna definicja prawdy pozwoli urzeczywistniæ
wartoci reprezentowane przez Schelerowsk¹ tabelê. Wed³ug definicji Adama Jana Karpiñskiego: Prawd¹ jest to, co prowadzi do dzia³ania w sposób odpowiadaj¹cy warunkom utrzymania siê i rozwoju gatunku (Wstêp do socjologii krytycznej, Gdañsk 2006, s. 150). Dlatego
jeli ta tabela przestanie byæ nie-bytem, a stanie siê realnym bytem, mo¿liwe bêdzie pozbycie
siê egzystencjalnych lêków i obaw, tak apoteozowanych przez egzystencjalizm; ale to jest
sprzeczne z ich pogl¹dami, a zatem niemo¿liwe.
Egzystencjalizm ujmuje cz³owieka jako istotê samotn¹, co nie jest prawd¹, gdy¿ cz³owiek
nie móg³by istnieæ sam; musi nawi¹zywaæ stosunki spo³eczne, by ¿yæ. Ka¿da jednostka jest
cz³onkiem historycznie ukszta³towanego spo³eczeñstwa, które okrela jej osobowoæ, idea³y
oraz cele ¿yciowe, a przede wszystkim jej miejsce w historii. St¹d egzystencjalizm nie ujmuje
prawdy o cz³owieku, a tylko czyni jego projekcjê, odrywa go od prawdy spo³ecznego bytu,
czêsto nawet wbrew logice, dlatego te¿ nie uda³o mu siê osi¹gn¹æ wielkiego sukcesu  sta³ siê
g³ównie domen¹ inteligencji (choæ sama jego nazwa wskazuje na co innego, na pewn¹ powszechnoæ). Ten nurt filozoficzny rozpowszechnia³ siê w latach 40. i 50. XX wieku, ale
z czasem podupad³, a¿ w koñcu zagin¹³.
44 Zob. przypis 2.
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wielkie narracje45, czy semiologiczne ró¿nice, czy alternatywy  tak jak czyni³ to egzystencjalizm  nie jest zepchniêciem go do punktu zero?46 Bo jak pisa³ Jacques Derrida: ani przed ró¿nic¹ semiologiczn¹, ani poza ni¹ nie ma
mowy o obecnoci [...]47. Zatem czy to postmodernistyczne zagubienie w logosie nie jest jednak echem owieceniowego racjonalizmu i materializmu, kontynuacj¹ tej samej choroby, gdzie logos bez religii sta³ siê dla cz³owieka nie lekarstwem, a trucizn¹? Dlatego s³usznie pisa³ Theodor W. Adorno: Dla
owiecenia to, co nie daje siê wyraziæ w liczbach, a ostatecznie w jednostkach,
jest pozorem [...]48. W³anie dlatego pragmatyzm i powsta³e po nim (choæ nie
tylko) teorie wymiany s¹ kontynuacj¹ idei owieceniowych, które przyczyni³y
siê do reifikacji nie tylko wiata przyrody  co uczyni³o owiecenie  ale równie¿ wiata spo³ecznego oraz jednostki. Bo czy teorie wymiany nie s¹ kontynuacj¹ zasady more geometrico w udoskonalonej formie? Czy ci¹g³y brak odpowiedzi na pytania o Boga, powstanie wiata, mieræ, mi³oæ, przyjañ, zdradê
itp., a tak¿e ich nieprzek³adalnoæ na liczby nie daje do zrozumienia, i¿ tu równie¿ mamy do czynienia z racjonalizmem, tyle ¿e innego rodzaju? Dlatego, jak
s³usznie zauwa¿y³ Max Weber, racjonalizm (w ka¿dej jego formie) realizowany
w spo³ecznej rzeczywistoci sprowadza siê do deficytu sensu: Tam, gdzie racjonalne empiryczne poznanie konsekwentnie doprowadzi³o do odczarowania
wiata oraz do jego przemiany w przyczynowo-skutkowy mechanizm, tam definitywnie pojawiaj¹ siê napiêcia i sprzeciw wobec roszczeñ etycznego postulatu
mówi¹cego, ¿e wiat jest uporz¹dkowany przez Boga, a wiêc w jakiej mierze
jest etycznie sensownym kosmosem. Bowiem empiryczne rozwa¿ania nad wiatem dosz³y do pryncypialnej negacji wszelkich rozwa¿añ nad wiatem, które stawiaj¹ pytanie o sens wewn¹trzwiatowych poczynañ49.
Pytaj¹c o sens, nale¿y równie¿ pytaæ o kulturê. Bo czy rzeczy i zjawiska, jakie my widzimy, bêd¹ takie same dla innych kultur? Bynajmniej, dlatego racjonalizm zachodnioeuropejski jest okrelony przez kulturê, w której siê narodzi³,
czyli kulturê dystrybutywn¹, tak bardzo ró¿n¹ od tej eklezjestycznej50. St¹d rów45
46
47
48

Zob. E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1997, s. 3694.
Zob. A. J. Karpiñski, Jakiej filozofii Polacy potrzebuj¹? (2005), niepubl., s. 4.
Zob. J. Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa 2002, s. 38.
Zob. M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialektyka owiecenia, oprac. M.J. Siemek, Warszawa 1994, s. 23.
49 Zob. M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo. Zarys socjologii rozumiej¹cej, wstêp
D. Lachowska, Warszawa 2002, s. 123124.
50 Zdaniem M. Bierdiajewa eklezja to historyczny i biblijny termin okrelaj¹cy wspólnotê (koinonia) lub zgromadzenie (ekklesia). Podobnie jak u Arystotelesa okrela sferê wspóln¹, w odró¿nieniu od oikos  sfery prywatnej i agory  sfery wspólno-prywatnej (zob.
Z. Bauman, Inny wiat jest mo¿liwy, Obywatel, 2005, nr 2 (22), s. 49). W eklezji jednostka d¹¿y do prawdy przez wspó³dzia³anie z duchem wspólnoty. Rol¹ struktur oraz instytucji
eklezjalnych, autorytetu i wolnoci w Kociele jest wspólnotowe poznanie w sposób synodalny,
poprzez duchow¹ naradê wiadomoci wszystkich cz³onków. Prze¿ywanie religii odbywa
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nie¿ racjonalizm w kulturze Zachodu51 jest inaczej rozumiany ni¿ na Wschodzie52. Obecny deficyt sensu dobrze obrazuje jeden z grzechów g³ównych, którym wed³ug Ewargiusza z Pontu jest ascedia53. Jak okrela³ j¹ staro¿ytny anasiê w jednowiadomoci wspólnoty. Dziêki przekazywaniu dowiadczenia duchowego oraz
myli z jednej wspólnoty do drugiej, a tak¿e wzajemnemu korygowaniu wszelkich braków
i uchybieñ, zapobiega siê wszelkiemu uniformizmowi, skrajnemu centralizmowi, jurydyzmowi i autorytaryzmowi nie uwzglêdniaj¹cemu bogactwa darów poszczególnych wierz¹cych
i ka¿dej wspólnoty, poniewa¿ najlepszym stró¿em ortodoksji staje siê cz³owiek wspólnoty
przenikniêty moc¹ ducha wspólnoty. Wszelki autorytet pe³ni jedynie funkcjê pomocnicz¹ i nie
mo¿e naruszaæ wolnoci, która jest istotnym elementem podobieñstwa cz³owieka do Boga
(bogocz³owieczeñstwa), gdy¿ nie autorytet, lecz duch decyduje ostatecznie o naturze Kocio³a, zachowuj¹c to¿samoæ i ci¹g³oæ jego istoty i pos³annictwa.
W eklezji uznaje siê przynale¿noæ do dowiadczenia duchowego, a nie do dogmatu czy
prawa w cis³ym sensie i dlatego nieuzasadnione jest ustanawianie wi¹¿¹cych definitywnie
orzeczeñ dogmatycznych czy prawnych. Tajemnicy eklezji, któr¹ jest tajemnic¹ makrokosmosu i mikrokosmosu, czyli wiata i cz³owieka, nie sposób uj¹æ racjonalnie lub wyraziæ formalnie, bo aby j¹ poznaæ, trzeba posiadaæ wiadomoæ eklezjastyczn¹. wiadomoæ eklezjastyczna nie podlega rozumowi ma³emu (ratio), jest Rozumem Boskim (Logosem) i jest zawsze
pe³niejsza od wiadomoci sekciarskiej i heretyckiej, bo te dwie nie podlegaj¹ dzia³aniu ducha
i Logosowi. St¹d poznanie prawdy mo¿liwe jest tylko w eklezji, w ¿yciu integralnego ducha
i tylko religijnie, bo religijne postrzeganie jest zawsze indywidualne i uniwersalne, nie ma
w nim podzia³u na podmiot i przedmiot. W poznaniu eklezjastycznym dana jest prawda, a filozofia jest wolna, bo w mistyce eklezjastycznej punktem wyjcia jest wolnoæ. Wolnoæ to podstawa i pocz¹tek ¿ycia eklezjastycznego, a nie tylko cel i koniec. W ten sposób objawia siê pe³nia
bytu i prawdy, w której jest ¿ycie i sens, którego cz³owiek szuka, bo tylko w eklezji mo¿liwe jest
pe³ne i prawdziwe ¿ycie; w eklezji mo¿liwe jest bycie prawdziwym, a to stanowi o mo¿liwoci
poznania prawdy, do której siê d¹¿y w nieustaj¹cym pochodzie duchowoci. St¹d ¿adne konceptualne definicje, zale¿nie od poszczególnych szkó³ i tendencji, nie wyra¿aj¹ wiadectwa eklezji
i to jest podstaw¹ wolnoci, której nie jest w stanie osi¹gn¹æ filozofia zachodnioeuropejska.
Eklezjê cechuje ponadto wyrana orientacja eschatologiczna i kosmiczna  Koció³, choæ
przejciowy, pielgrzymuj¹cy, wymaga ustawicznej reformy w wymiarze ludzkim, jest zwo³aniem ludzi grzesznych i u³omnych, wzywanych przez Boga do wiêtoci i sprawiedliwoci,
ale ma jednak niezwyk³¹ moc uzdrawiaj¹c¹. Pokazywanie idealnego obrazu eklezji jest zadaniem, które nie mo¿e zostaæ zrealizowane w ludzkiej historii w sposób doskona³y i pe³ny,
poniewa¿ istnieje rozdwiêk miêdzy idea³em a rzeczywistoci¹. Dlatego postuluje siê koniecznoæ przepajania ¿ycia cz³owieka oraz ziemskich rzeczywistoci tajemnic¹ eklezji.
Wspólnotê uwa¿a siê za w³aciwe rodowisko dla kszta³towania ¿ycia i rozwoju jednostki,
dlatego nie stanowi ona celu sama w sobie, lecz s³u¿y wiatu powo³ywanemu do przemiany
i eschatologicznemu uczestnictwu w Bogu. Nadmieniæ nale¿y, i¿ zarówno Koció³, jak i eklezja maj¹ wymiar pneumatologiczny, s¹ szczególnym miejscem dzia³ania ducha.
Eklezja nie ma charakteru alienuj¹cego (has³o: alienacja, (w:) A.J. Karpiñski, S³ownik...,
s. 1920), bowiem jest ukierunkowana antropocentrycznie na dowiadczenie duchowe, objawiaj¹ce siê w wiadomoci eklezjastycznej, która celem jest poznanie prawdy, odnalezienie
sensu bytu. W zachodnioeuropejskiej filozofii byt ma charakter alienuj¹cy, co czyni go dalekim od ¿ycia i od cz³owieka, któremu powinien s³u¿yæ, st¹d jego pogarda w spo³eczeñstwie
Zachodu. Zdaniem W³odzimierza So³owiowa, w eklezji mo¿na odnaleæ moraln¹ godnoæ,
poniewa¿ ¿aden z przedmiotów, jaki jest dany jednostce, w ¿aden sposób nie jest zale¿ny od
osobistej samowoli, od osobistych upodobañ i mniemañ, lecz jest dany dla wszystkich.
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choreta: Acedia jest os³abieniem duszy, a os³abienie duszy nie ma w sobie nic
zgodnego z natur¹, ani ze swej istoty nie staje przeciwko pokusom. Czym bowiem jest pokarm dla zdrowego cia³a, tym jest pokusa dla dzielnej duszy54.
Wspó³czenie ascediê mo¿na odczytywaæ nie tylko jako lenistwo czy poczucie braku Boga (egkatalipis55), ale równie¿ jako s³ab¹ wewnêtrzn¹ kondycjê,
zanik naturalnych dzia³añ, jakie nale¿y podejmowaæ, by zachowaæ swoje cz³owieczeñstwo oraz duchow¹ tê¿yznê. S¹ to m.in. pragnienie wiedzy i ciekawoæ,
które Arystoteles uwa¿a³ za przyrodzone cz³owiekowi56, bunt, rozmylanie,
51 Wi¹¿e siê z tym poczucie indywidualizmu, tak charakterystyczne dla kultury Zachodu.
Jak pisze Anthony Giddens: poszukiwanie w³asnej to¿samoci jest problemem nowoczesnym
i wywodzi siê pewnie z tradycji zachodniego indywidualizmu. Baumeister twierdzi, ¿e w czasach poprzedzaj¹cych nowoczesnoæ nie istnia³ taki nacisk na indywidualnoæ jak dzi
(idem, Nowoczesnoæ i to¿samoæ, Warszawa 2002, s. 104).
52 Jako przyk³ad mo¿na podaæ egzystencjalizm na Zachodzie oraz na Wschodzie oraz
twórczoæ Jean-Paul Sartrea i Moko³aja Bierdiajewa. Ró¿nice dobrze widaæ w nastêpuj¹cych,
przyk³adowych ksi¹¿kach: Miko³aj Bierdiajew, Filozofia wolnoci (Bia³ystok 1995); Lidia
Bierdiajew, Zawód: ¿ona filozofa (Kêty 2004); W³odzimierz So³owiow, Wielki spór i chrzecijañska polityka 1883 (Warszawa 2007), Hajime Nakamura, Systemy mylenia ludów Wschodu
(Kraków 2005).
53 Ascedia z gr. akhia (akçdia)  brak troski o w³asny byt i istnienie, obojêtnoæ. Ascedia jest najciê¿szym z grzechów wed³ug Ewargiusza z Pontu, zajmowali siê tym zagadnieniem tak¿e Jan Kasjan i Grzegorz Wielki. A¿ do czasów nowoczesnych uto¿samiana by³a
z lenistwem (w. Tomasz z Akwinu). Jednak pod koniec staro¿ytnoci i na pocz¹tku redniowiecza nie zrównywano jej z lenistwem, które bywa wrodzone, czasem cz³owiek go nabywa,
a przede wszystkim jest pozbawione charakterystycznej dla ascedii ambiwalencji. Tej chorobie duszy czêsto towarzyszy tzn. horror loci (Jan Kasjan), wyra¿aj¹cy siê w niechêci do miejsca, w którym siê aktualnie przebywa. Gdy co siê robi, to chcia³oby siê tego nie robiæ, a gdy
siê nic nie robi, wtedy pojawia siê nuda. Z ascedi¹ wspó³wystêpuj¹ czêsto: dekoncentracja,
apatia, brak spokoju oraz taedium, co autor O ró¿nych rodzajach z³ych myli t³umaczy jako
przesyt. Dobry, choæ krótki opis tego stanu ducha da³ Marek Bieñczyk w ksi¹¿ce Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajd¹ straty. Jako lekarstwo Ewargiusz z Pontu zaleca tzw.
metodê antyrretyczn¹, czyli reagowanie na negatywne autosugestie. Wed³ug Ojca Pustyni, z³e
sugestie skutecznie mo¿na zwalczaæ przeciwstawiaj¹c im dobre fragmenty z Biblii. Tê metodê
autor Omiu duchów z³a rozwija w dziele Antirrhetikon. Obecnie Anselm Grün propaguje metodê antyrretyczn¹, a jako ród³o najlepszych sformu³owañ wskazuje: Ksiêgê Psalmów, Ksiêgê Przys³ów oraz s³owa Jezusa Chrystusa. Natomiast buddyci zalecaj¹ dba³oæ i starannoæ
w wykonywaniu czynnoci, które osi¹ga siê przez medytacje i kontemplacjê (satipatthâna).
Z punktu widzenia filozofii antidotum na ascediê jest wzrastanie jako forma rozwoju bytu
oraz ontogenezy (zob. A.J. Karpiñski, S³ownik..., s. 260). Zatem tak¿e wspó³czenie ascedia
nie jest tylko lenistwem. Mo¿na by j¹ okreliæ jako duchow¹ depresjê, apatiê, przesyt wywo³any przez industrializm oraz gospodarkê opart¹ na konsupcjonizmie, co z czasem przeradza
siê w ambiwalencjê, brak woli (T.S. Eliot, Ziemia Ja³owa oraz Cocktail Party), wypalenie
i alienacjê, a ostatecznie w duchow¹ pustkê.
54 Ewargiusz z Pontu, O omiu duchach z³a, oprac. L. Niecior OMI, Kraków 2006, s. 74.
55 S³owo to okrela stan, w którym na pewien czas tracimy poczucie obecnoci Boga
i Jego wsparcia.
56 Zob. Arystoteles, Metafizyka, 980 a, oprac. K. Leniak, Warszawa 1984, s. 615.
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ruch57 czy nawet najbardziej intymne dzia³ania, jak wspó³¿ycie seksualne58. Czy
zatem dobry by³ wzór obywatela d¿entelmena, uzbrojonego w matematycznie
dowiedzion¹ wiedzê, graj¹cego na goffmanowskiej scenie spo³ecznej? Czy ci¹g³e starania, by przywróciæ sens, lecz bez religii i bez Boga, daj¹ pozytywny
efekt? Odpowied jest negatywna. Skoro kondycja duchowa oraz fizyczna cz³owieka siê pogarsza, znaczy to, ¿e nie jest dobrze. Dlatego wci¹¿ bada siê cz³owieka i jego rodowisko, by znaleæ odpowied na pytania: Kim jest cz³owiek?
Jaki jest cel i sens jego dzia³ania?
Jedn¹ z odpowiedzi jest racjonalnoæ ograniczona Herberta Simona, gdzie
w przeciwieñstwie np. do teorii racjonalnego wyboru nie jest wa¿ne rozwi¹zanie
optymalne, lecz satysfakcjonuj¹ce. Wed³ug tej teorii, nale¿y wybraæ najw³aciwsze dzia³anie po ustaleniu odpowiedniej liczby dowodów dla zaspokojenia pragnieñ i wczeniejszych przekonañ59. Racjonalnoæ ograniczona dowodzi, i¿ cz³owiek mo¿e byæ istot¹ nie do koñca racjonaln¹ i opieraj¹c¹ swoje dzia³ania na
rachunku liczb binarnych. Ale jest to tylko droga do tego, by odratowaæ ducha
cz³owieka. Bo kiedy odrzucimy prymat rozumu, tego co materialne, to co nam
pozostanie? Duch... owa metafizyczna strona spo³ecznego bytu, która jest jego
krwi¹, a filozofia ziemi¹, bo to religia rozwi¹zuje problemy, natomiast racjonalizm tylko je stawia³ poprzez wszystkie swoje przejawy w historii filozofii.
Powróæmy ponownie do staro¿ytnoci, gdy¿ w niej mo¿na odnaleæ Ducha,
religiê i Boga w filozofii oraz ¿yciu jednostek, do czasów Sokratesa i Platona,
kiedy lekarzy dzieli³o siê na demiurgów i cheironakesów. Ci piersi nie byli tylko fachowcami i rzemielnikami, ale tak¿e spo³ecznikami, a ich sztuce lekarskiej
przywieca³ pewien artyzm, w przeciwieñstwie do tych drugich, którzy ograniczali siê g³ównie do swych zawodowych i rzemielniczych czynnoci. Leczenie
siê u demiurgów by³o swojego rodzaju misterium, jak pisze o tym Hipokrates:
wiête sprawy ods³ania siê tylko uwiêconym ludziom, nie godzi siê pokazywaæ
ich profanom, zanim nie zostan¹ wtajemniczeni w misteria poznania60. Inny na
to przyk³ad pochodzi z czasów Cesarstwa Rzymskiego, kiedy wród prawników
istnia³o co, co nazywano intuicj¹ sprawiedliwoci. Tylko ten, kto w stopniu
doæ wysokim j¹ posiada³, móg³ zostaæ prawnikiem. Póniej powsta³y dwa wielkie obozy jurystów: prokulianie i sabinianie oraz inne pomniejsze prywatne szko³y prawnicze i wkrótce instytucja prawnicza z praktyki oraz si³y Ducha przerodzi³a siê w wiedzê, a szko³y prawnicze zaczê³y decydowaæ o sprawiedliwoci61.
57 Zob. S. Ki¿uk, Jak mi siê nie chce..., [online], <http://wiadomosci.onet.pl/1571332,2678,
kioskart.html>, dostêp: 21.07.2009.
58 Zob. M. Karolkiewicz, [online] <http://wiadomosci.onet.pl/1239746,242,2,kioskart.html>, dostêp: 21.07.2009.
59 Zob. J. Scott, G. Marshall, op. cit., s. 547.
60 Zob. W. Jaeger, Paiedeia. Formowanie cz³owieka greckiego, Warszawa 2001, s. 524.
61 Zob. A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, (w:) Dzie³a, t. I, Warszawa 2000, s. 34.
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Czy zatem wspó³czenie, w dobie istniej¹cego jeszcze racjonalizmu, nie brak
nam religii i Boga? Szczególnie w jaspersowych sytuacjach granicznych, np.
w przypadku mieci kogo bliskiego62, gdy tak czêsto zdajemy sobie sprawê
z tego, ¿e istnieje co, czego nie rozumiemy, co co jest czym metafizycznym
w³anie. Nie rozumiemy tego i doæ czêsto zachowujemy siê tak, jak dawni poganie, którzy ze strachu przed mierci¹  czym nieznanym  oddawali czeæ
bogu Nergalowi. Ponadto synteza wspó³czesnych nauk przyrodniczych potwierdza tezê63, i¿ wiat, w którym ¿yjemy, zdaje siê byæ niesamodzielny. Czy¿ zatem s³owa Alfreda Northa Whiteheada, i¿ dzieje filozofii: s¹ jedynie szeregiem
przypisków do Platona64, nie mog³yby byæ krzykiem rozpaczy wspó³czesnego
cz³owieka i wyrazem deficytu Boga w filozofii i codziennym ¿yciu? U Platona
w³anie, oprócz sfery dobra i wolnoci, znajdujemy równie¿ sferê koniecznoci
 ananke, któr¹ filozofowie przyrody nazywali natur¹65. Czy zatem nale¿y j¹
ca³kowicie odrzuciæ? Czy treci nauki, która implikuje istnienie Boga i boskoci, te¿ trzeba odrzuciæ? Czy racjonalizm jest w stanie przewidzieæ wszystko
i daæ cz³owiekowi szczêcie?
Oprócz sfery ograniczonej racjonalnoci i Ducha, jest jeszcze co, co wskazuje na nieracjonalne pochodzenie cz³owieka i ³¹czy go z metafizyczn¹ czêci¹ wszechwiata. Mamy na myli teurgiê (Proklos Ateñczyk), która nie tylko
wyró¿nia cz³owieka sporód wszystkich istot ¿ywych, ale sytuuje go na samej
koronie stworzenia. Bo jak¿e wyt³umaczyæ twórczoæ, ow¹ wyj¹tkow¹ potrzebê
transcendencji zarówno wobec innych gatunków66, jak i samych siebie?
Có¿ zatem pocz¹æ? Co dalej? Otó¿ odpowied znajdujemy u staro¿ytnych
Greków, a konkretnie u poety Menandra, który pisa³: Paideia jest portretem
schronienia dla ka¿dego cz³owieka67. Zatem jeli pobie¿nie t³umaczyæ s³owo
62 Taka sytuacjê przedstawia w swoim pamiêtniku Lidia Bierdiajew: Czekalimy z obiadem na Ni, ale spónia³ siê, gdy¿ zatrzyma³ go kondukt ¿a³obny Poincaré. Ni opowiada³, ¿e
w ksiêgarni Vrin, gdzie zawsze kupuje ksi¹¿ki, rozmawia³ z V., który powiedzia³: »Zawsze to
samo! Wyzywaj¹ duchownych, a jak umieraj¹, to chowa ich duchowieñstwo«. Poincaré by³
masonem i nie mia³ nic wspólnego z katolicyzmem, ale krewni urz¹dzili mu chrzecijañski
pogrzeb (zob. L. Bierdiajew, Zawód: ¿ona filozofa, Kêty 2004, s. 3).
63 Miêdzy innymi teza Alexandra Gottlieba Baumgartena: Byt, który nie mo¿e zacz¹æ
istnieæ inaczej, ni¿ przez stworzenie, nazywamy stworzeniem (creatura). Zatem wszystkie
monady sk³adaj¹ce siê na to uniwersum s¹ stworzonymi przez jakiego boga. Wszystko, co
w tym uniwersum jest bytem substancjalnym, jest stworzeniem boskim (zob. I. Kant, O formie i zasadach wiata dostêpnego zmys³om oraz wiata inteligibilnego. O pierwszej podstawie
ró¿nicy kierunków w przestrzeni, oprac. A. Banaszkiewicz, Kraków 2004, s. 43).
64 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1999, s. 326.
65 Zob. W. Jaeger, op. cit., s. 789.
66 Zob. M. Bierdiajew, Sens twórczoci. Próba usprawiedliwienia cz³owieka, Kêty 2001,
s. 201208.
67 Zob. W. Jaeger, op. cit., s. 10.
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paideia jako kulturê68, to jaki portret cz³owieka nam siê rysuje wspó³czenie,
a jaki przed mierci¹ Boga i religii w filozofii? Ka¿dy z nas powinien odpowiedzieæ sobie na to pytanie, wewn¹trz swego Ducha, tym bardziej ¿e chyba nie jest
mo¿liwa ucieczka od tego co ludzkie, od tego co od dawna stanowi treæ istoty
cz³owieczeñstwa.

68 Paideia na pocz¹tku V wieku p.n.e. oznacza³a idea³ kultury, tryb ¿ycia i charakter narodu. Kultura by³a pojmowana jako idea³ ludzkiej doskona³oci, w przeciwieñstwie do aretç,
która oznacza³a kulturê w antropologicznym sensie (ibidem, s. 393).
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Philosophy as Co-Thinking
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ proponuje rozumienie filozofii
jako wspó³mylenia, rozumianego m.in. tak,
jak ujmuje to Cezary Wodziñski, czyli wspó³mylenie z filozofem, którego dzie³o ma charakter swoistego wyzwania. Jednak¿e wyzwaniem mo¿e byæ wiele innych zjawisk czy
wydarzeñ, jak np. zamach 9/11, pandemie,
ska¿enie rodowiska itp. Filozofia w ca³oci
jest ponadczasow¹ praktyk¹ wspó³mylenia.
Wspó³mylenie wynika oczywicie ze wspó³bycia (Heidegger). Wed³ug innych wspó³mylenie filozoficzne jest dzieleniem wspólnej
mi³oci do tego, co istotowe (Scheler). Warunki wspó³mylenia to m.in.: wzajemny szacunek, pokora, tolerancja, otwartoæ, rzetelnoæ
mylenia, polemika ad rem. Kierunkiem filozoficznym, który wspó³mylenie stawia w centrum swojej uwagi, jest niew¹tpliwie filozofia
dialogu. Filozofia musi byæ otwartoci¹ na to,
co Inne. W ten sposób mylenie filozoficzne
mo¿e wyrastaæ ze wspólnej troski mylicieli
o los cz³owieka i cywilizacji.

This article describes the understanding of
philosophy as thinking together, according
to the idea of Cezary Wodzinski  thinking together with the philosopher, whose work provides a specific challenge. However, many
other processes or events may be such challenge - for example: the 9/11 terrorist attack, pandemics, pollution of the environment etc. Philosophy as a whole is a practice of timeless
thinking. Thinking together is, of course, a result of being together (Heidegger). According to others, philosophical thinking together
means sharing mutual love to what is essential
(Scheler). The preconditions for thinking together are: mutual esteem, humility, tolerance,
openness, reliability of thinking, ad rem polemics. The philosophical specialization, which
places thinking together in the main focus, is
the philosophy of dialogue. Philosophy must
be open to what is different. In this way philosophical thinking may grow from the mutual care for the human fate and civilization.
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Mylenie ka¿dego cz³owieka nie powstaje w pró¿ni mentalnej. Byæ mo¿e
pojawi³y niegdy istoty, które zrodzi³y w sobie pierwsz¹ myl. By³o to ich epokowe osi¹gniêcie. Wykopa³y one przepaæ miêdzy wiatem ludzi i zwierz¹t1.
Dzisiaj wszyscy jestemy ich d³u¿nikami, naladuj¹c lepiej lub gorzej to, co
stworzy³y. Mamy natomiast przewagê nad nimi tego rodzaju, ¿e dostrzegamy
wyraniej b³êdy, które pope³ni³y. Wiemy, które myli, ubrane w systemy, nie
sprawdzi³y siê w naszym dowiadczeniu. Przeciwstawiaj¹c siê im, proponuj¹c
lepsze rozwi¹zania, mylimy razem z nimi. Wspó³-bêd¹c w wiecie jestestw,
wspó³odczuwamy i wspó³mylimy. ¯ywio³em dowiadczenia ludzkiego jest
wspó³bycie oraz wspó³mylenie. Nie wy³amie siê z tego tak¿e i filozofia.
Istniej¹ ró¿ne metafilozofie. Filozofia mo¿e byæ rozumiana i uprawiana ró¿norodnie. Ró¿norodnoæ jest warunkiem przetrwania i rozwoju (tak jak bioró¿norodnoæ w przyrodzie). Filozofowanie nad filozofi¹ mo¿e wydawaæ siê ja³owe, jednak jeli królowa nauk (jak j¹ niegdy nazywano) ma byæ ¿ywio³em
naszego dowiadczenia, to czasem wydaje siê potrzebne wyp³yniêcie na powierzchniê i spojrzenie z wysokoci. Inaczej mówi¹c, filozof zwykle wiadomie
uprawia pewien typ filozofii zgodny z jego temperamentem. Filozofia jest nie
tylko wyr¹bywaniem chodników w twardej skale myli, ale równie¿ budowaniem wspólnych domów spotkañ filozoficznego mylenia. Filozofia jest wspó³myleniem. Ka¿de mylenie jest wspó³myleniem. Wzglêdna autonomia umo¿liwia do pewnego stopnia dystans wobec drugiego, a wiêc i krytykê jego tez. Nawet
jednak bêd¹c przeciw, mylê z tym, przeciwko komu wystêpujê. Spotykamy siê
wiêc wspó³myl¹c. Jedynie wspó³mylenie mo¿e byæ owocne (przyk³ad  niezale¿nie od konsekwencji  Marksa i Engelsa). Pierwotnym aktem cz³owieczeñstwa
jest wspólne mylenie. Pierwsze akcenty dystansu ju¿ s¹ przejawem mylenia, które jako okrelon¹ misjê ¿yciow¹, postawê, niekiedy heroiczn¹ wypracowali dopiero
Grecy. Gdyby podejcie to sta³o siê dominuj¹ce, byæ mo¿e pochopne dzia³anie, lêk
i agresja ludów pe³nych wojowniczego nastawienia nie pojawi³yby siê wcale. Do
dzi nie doceniamy wielkoci greckiego mylenia zwanego theoria2. Póniej tak1

Por. F. Fernández Armesto, Wiêc mylisz, ¿e jeste cz³owiekiem? Krótka historia ludzkoci, Poznañ 2006. Pod koniec swej ksi¹¿ki (s. 174178) Armesto przeczy sam sobie, wskazuj¹c na czynniki specyficznie ludzkie. Teza o zwierzêcoci cz³owieka jest interesuj¹ca,
jednak wtedy musielibymy zacz¹æ rozwa¿aæ tezê o cz³owieczeñstwie zwierz¹t (nie wiadomo, czy odnosi³oby siê do wszystkich gatunków) oraz musielibymy wyrzuciæ ca³¹ sztukê, religiê, filozofiê, naukê, technikê itd.
2 Theoria wywodzi siê z greckiego Thea (widowisko) i jego formy czasownikowej
theorein (ogl¹daæ, obserwowaæ, byæ wiadkiem czego). Por. [online] <www.nowakrytyka.pl/spip.php?article296>, dostêp: 8.11.2009. CH. Norris, Dekonstrukcja, postmodernizm
i filozofia nauki. Norris tworzy swoisty teatr wewnêtrzny, w którym ogl¹da pojêcia, idee,
przedstawienia, wartoci itp. Mo¿na powiedzieæ, ¿e filozofia to wiadoma kontempluj¹ca partycypacja w metaforyce, pozwalaj¹ca  na miarê naszych mo¿liwoci  przedzieraæ siê przez
misteryjnoæ rzeczywistoci. Poszukiwania filozoficzne, nawet najbardziej odkrywcze, s¹
wiêc wspó³myl¹cym uczestniczeniem w myli, która by³a wczeniej.
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¿e zapomnienie o roli wspó³mylenia skierowa³o chrzecijañskie podobno narody do agresywnej i dewastatorskiej ekspansji wobec ludów pogañskich i prymitywnych. Wspó³mylenie i wspó³-czucie to objawy wy¿szej inteligencji
duchowej.
Odnosz¹c siê do filozofii Heideggera, Cezary Wodziñski powiada: O wielkoci i donios³oci dzie³a filozoficznego decyduje pytanie, czy ma ono moc wyzwania. Udziela siê jako wyzwanie, sk³aniaj¹c nas  niekiedy przybiera to charakter bezwarunkowo imperatywny  do podjêcia próby wspó³mylenia [...].
W³aciw¹ odpowiedzi¹ jest wyzwanie dzie³a filozoficznego jako wspó³mylenie3. Wspó³mylenie nie oznacza, ¿e jestemy biernymi naladowcami jakiego
myliciela. Wodziñski bardzo dok³adnie podaje warunki takiego wspó³mylenia
oraz warunki sprzeciwu wobec wielkiego dzie³a filozoficznego, którym jest
zmierzanie do ujawnienia tego, co najistotniejsze4. Ka¿dy tedy filozof staje siê
wielki przez ów fakt prowokowania do mylenia, które wytwarza wspó³mylenie z filozofem. Jeli moja recepcja filozofii zaczyna siê od fascynacji filozofem, który myli w okrelonym ¿ywiole swego filozoficznego programu, ju¿ na
tym etapie wspó³-mylê z nim, chc¹c zrozumieæ, co ma do powiedzenia. Jestem
niejako przyzywany do mylenia przez tego, który ma co do powiedzenia
w ¿ywiole myli5.
Mylicieli, którzy obdarzyli nas takim wezwaniem, by³o wielu. Kategoriê
wyzwania proponowan¹ przez Wodziñskiego mo¿na potraktowaæ znacznie szerzej. Wyzwaniem s¹ wybitne dzie³a literackie, tradycje ró¿nych kultur czy wreszcie wspó³czesna epoka  nabrzmia³a od wyzwañ6. Dzisiaj wszak¿e stajemy przed
nowymi wyzwaniami, co do których mylenie jako wspó³mylenie musi byæ
jeszcze bardziej zaanga¿owane. Mam na myli wydarzenie z wrzenia 2001, ukazuj¹ce fundamentalne pêkniêcie wspó³czesnego wiata i swoist¹ s³aboæ Zachodu wobec tego pêkniêcia7. Na owo pêkniêcie nak³ada siê ca³y szereg innych pêkniêæ, jak na przyk³ad socjalno-bytowe rozwarstwienie ludnoci, miertelnoæ
niemowl¹t, pandemie, ska¿enie rodowiska i ¿ywnoci, problemy energetyczne
itd. Mo¿na oczywicie przytaczaæ szereg mniej spektakularnych wydarzeñ, nie
tak widocznych, a jednak równie znacz¹cych. Chodzi przede wszystkim o spektakularny rozwój techniki oraz wachlarz zjawisk, które mo¿na nazwaæ: syndromem zamaskowanego totalitaryzmu i mentalnoci getta, który ubiera siê
3

C. Wodziñski, Heidegger i problem z³a, Warszawa 1994, s. 5 i nast.
Ibidem, s. 8. Nie miejsce tu na eksplikacjê niemieckiego pojêcia Auseinnandersetzung.
Jak wskazuje Wodziñski, bardzo dobrym polskim odpowiednikiem tego s³owa jest rozprawa.
5 M. Heidegger, Co zwie siê myleniem?, Warszawa  Wroc³aw 2000, s. 88 i nast.
6 Pytanie, jakie siê narzuca, to: czy filozofia stanê³a na wysokoci zadania, aby odpowiednio i miarodajnie zareagowaæ na te wyzwania? Mimo obfitoci ksi¹¿ek filozoficznych na
wiecie, wydaje siê, ¿e nie.
7 J. K³oczowski, Filozofia dialogu, Poznañ 2005, s. 5 i nast.
4
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w demokratyczno-wolnociowe has³a, a co de facto oznacza sprowadzenie cz³owieka do poziomu mocy przerobowej w sferze pracy i konsumpcji. Konieczne
jest wiêc wspó³mylenie, które wynika z faktu wspó³bycia, wspó³bycie natomiast
wynika z faktu, i¿ moja wiadomoæ (co odkry³ jeszcze Hegel) jest efektem
zaporedniczenia (Vermittlung) w cudzej wiadomoci8. Owo zaporedniczenie
zachodzi na ró¿nych poziomach, g³ównie przez rozwój dziecka, w sferze jêzyka
i samopoznania.
Mamy wiêc dwie okolicznoci, dla których mo¿na zdecydowanie podkreliæ
tezê, i¿ zarówno w optyce rizomatycznej, jak i archeicznej filozofia by³a
(i jest) wspó³myleniem9. Filozofia w ca³oci jest wspó³myleniem, czasem bolesnym i tragicznym, a czasem wyzwalaj¹cym, jednak odnosz¹cym siê zawsze
do owego etosu, jakim jest poszukiwanie tych k³¹czy i korzeni, które wspó³warunkuj¹ nasze mylenie, niekiedy je ograniczaj¹c lub otwieraj¹c na nowe perspektywy. Podobnie w optyce archeicznej na ró¿nych drogach poszukiwano tego,
co mo¿na okreliæ jako metafizykê fundamentu lub te¿  w nowszej wersji  jako
metafizykê orientacji10. Filozofia jest wiêc praktyk¹ wspó³mylenia, które dokonuje siê w spotkaniu zaporedniczonym przez nasz¹ cielesnoæ, sposób bycia,
od¿ywiania siê, archetypy i symbole, a wiêc ca³¹ sferê kultury. Podejcie Levinasa z kolei mo¿na uznaæ za przemianê mylenia w filozofii, polegaj¹c¹ g³ównie na
etycznym s³uchaniu obecnoci twarzy, która jest bezbronna. Bezbronnoæ wymiaru spotkania oznacza, ¿e tak czy inaczej spotykamy siê na p³aszczynie dobra
i z³a, aprobaty i dezaprobaty, zabijania i darowania ¿ycia. Filozoficznie oznacza
to wspólne odniesienie do nieskoñczonoci, jak¹ jest niew¹tpliwie m¹droæ.
Filozofowie nie reflektowali zbyt czêsto faktu traktowanego w sposób oczywisty, ¿e filozofia jest wspó³myleniem towarzysz¹cym innym filozofom, ludzkim
tradycjom, obyczajom, wojnom itd. Jest ona wspólnym myleniem zmierzaj¹cym
do wyjanienia tajemnicy rzeczywistoci, tajemnicy cz³owieka. Wspó³mylenie
to oznacza wszechobecnoæ filozoficznych pojêæ granicznych (transcendentaliów), takich jak: istnienie, treæ istotna, przydatnoæ, jednoæ, wieloæ, prawda,
dobro czy piêkno11. Mo¿na oczywicie dopytywaæ siê, jaki zestaw pojêæ jest
8

Ibidem, s. 14. G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, Warszawa 2002, s. 289. Por. te¿
M.J. Siemek, Hegel i ró¿nica epistemologiczna, [online] <http://nowakrytyka.pl/spip.php?article170>, dostêp: 8.11.2009.
9 Pojêcia pochodz¹ ze wspomnianej pracy C. Wodziñskiego (Heidegger..., s. 1213).
Optyka rizomatyczna (z gr. k³¹cza, korzenie, sploty) to eksploracja obszaru wieloznacznoci
rozwa¿anego problemu. Optyka archeiczna to d¹¿enie do skupienia, kondensacji obszaru
znaczeñ w ród³owym arche.
10 M. Szulakiewicz, Dialog jako podstawa metafizyki. Od metafizyki fundamentu do metafizyki orientacji, (w:) J. Baniak (red.), Filozofia dialogu, t. 1, Poznañ 2003, s. 1317; idem,
Dialog i metafizyka. W poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej, Toruñ 2006, s. 75 i nast.
11 Por. S. Ko³odziejczyk, O pora¿aj¹cej mocy filozofii i po¿ytkach z niej p³yn¹cych, [online] <http://www.inigo.info.pl/www.ckid.pl/content/blogcategory/16/36/12/24/index.html>,
dostêp: 8.11.2009.
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rzeczywicie zobowi¹zuj¹cy, jednak nauka, do której odnosi Ko³odziejczyk filozofiê, ma ambicje projektu uniwersalnego i globalnego, a wiêc bazuj¹cego chocia¿by na pojêciu natury ludzkiej, uniwersalizmu poznania, wspólnego dobra
wszystkich ludzi itp. S³usznie jednak pisze Ko³odziejczyk, ¿e okrelone rozumienie pewnych podstawowych pojêæ (po czêci byæ mo¿e archetypów) wyznacza
kondycjê spo³eczeñstwa12. Wszyscy wiêc partycypuj¹ w okrelonym przed-rozumieniu, które staje siê  niedostrzegalnym na co dzieñ  polem, na bazie którego
okrelona spo³ecznoæ podejmuje siê konkretnych dzia³añ uznawanych wewn¹trz
tej spo³ecznoci za wa¿ne i niekwestionowalne wartoci. W spo³eczeñstwie demokratycznym bêdzie to ca³y zestaw pojêæ odnosz¹cych siê do okrelonego rozumienia wolnoci, prawdziwoci, dobra itd. Poród nich dialog uznawany jest
za jeden z wyznaczników demokracji. Spo³eczeñstwo demokratyczne to spo³eczeñstwo wspó³myl¹ce. Filozofowie nale¿¹ do tej grupy spo³ecznej, którzy staraj¹ siê wspó³-reflektowaæ te pojêcia, wprowadzaæ nowe i ujmowaæ je w siatkê,
która nadaje spo³eczeñstwu wiêkszy stopieñ wiadomoci tego, co nim powoduje
i w imiê czego ma podejmowaæ dzia³ania. Myliciele tedy s¹ wiadomoci¹ spo³eczeñstwa, tym bardziej ¿e pe³nia wiedzy mo¿liwa jest tylko dziêki samowiedzy13, której dostarcza jedynie filozofia.
Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e filozofowanie jest jouissance  radowaniem,
rozkoszowaniem siê, spotkaniem rozkoszuj¹cym siê radoci¹ mylenia zwi¹zan¹ z fundamentaln¹ radoci¹ ¿ycia14. St¹d przecie¿ mo¿e siê braæ nasze zatroskanie, poniewa¿ obawiamy siê utraciæ bycie wspó³bytuj¹ce w radowaniu siê,
czasami przybieraj¹cemu formy jaspersowskich sytuacji granicznych15. Poznanie, aby zaistnieæ, musi znaleæ siê w sytuacji zdystansowania do (separacji).
Zdystansowanie nie mo¿e byæ absolutne, ale jest konieczne. Tylko wyjcie na
zewn¹trz pozwala nam poznaæ, jak wygl¹da dom. S³usznie zwróci³ uwagê Levinas, ¿e poznanie nie jest obojêtne16. Nie tylko ma aspektowy charakter, ale
modeluje poznawany obiekt zgodnie z nasz¹ potrzeb¹ lub pragnieniem. Filozofia nie zaczyna siê od aktu poznawczego, ale od aktu odnoszenia siê do kogo, od wspó³bycia.
Na czym polega nasze wspó³bycie? Wspomniany Martin Heidegger dokona³
wielu przemian w filozofii, a mo¿e nawet swoistej rewolucji. Jednym z akcentów tej rewolucji jest ukazanie jestestwa ludzkiego jako bycia-w-wiecie17.
Rozjanienie bycia-w-wiecie pokaza³o, ¿e ani zrazu, ani nigdy nie »jest« dany
12
13

Ibidem, s. 4.
Ibidem, s. 6.
14 E. Levinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, Warszawa 1998, s. 124.
15 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, (w:) R. Rudziñski, Jaspers, Warszawa 1978, s. 186242.
16 B. Skarga, Wstêp. Dzie³o i jêzyk, (w:) E. Levinas, op. cit., s. XVIII. Filozofowie musz¹ wiêc mieæ wiadomoæ odpowiedzialnoci za to, co g³osz¹; im wiêkszy filozof, tym
wiêksz¹ ponosi odpowiedzialnoæ.
17 M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994, szczególnie rozdzia³ IV.
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nam tylko podmiot bez wiata. I tak samo ostatecznie nie jest najpierw dane izolowane ja od innych [...]. wiat jestestwa to wspó³wiat (Mitwelt). Bycie to
wspó³bycie z innymi. Ich wewn¹trzwiatowe bycie w sobie ma charakter wspó³jestestwa18. Heidegger obala Kartezjañski mit myl¹cego ja19. Nasza wspólnota
ze wiatem, z którego elementów sk³adaj¹ siê nasze cia³a, jest niezaprzeczalna.
Fundamentalna otwartoæ bycia ludzkiego ujawnia siê zarówno w odniesieniu do
wiata, jak i do innych: Wspó³bytowanie innych jest otwarte dla jestestwa, a tym
samym tak¿e dla wspó³bytuj¹cych, tylko wewn¹trz wiata, gdy¿ jestestwo z istoty jest w sobie samym wspó³byciem20. Owo wspó³bycie Heidegger rozumie
przede wszystkim jako bycie-w-wiecie oraz wykonywanie rzemios³a w kontekcie relacji z innymi. Wydaje siê, ¿e nie by³oby mo¿liwe jakiekolwiek Heideggerowskie zatroskanie, gdyby wczeniej nie nast¹pi³ impuls wspó³dowiadczaj¹cego mylenia i prze¿ywania w obszarach troski czy porêcznoci. Mylenie
tedy nie wy³ania siê z pró¿ni, ale z konkretnego dowiadczenia egzystencji istot
zdolnych do transcendencji, niezale¿nie od tego, jak bêdziemy ow¹ zdolnoæ
wyjaniaæ21. Nie chodzi nam w tej chwili o ustalanie, co by³o pierwsze (co
ju¿ jest przejawem okrelonego mylenia linearno-monologicznego), ile raczej
o sam fakt wspólnotowego dokonywania siê mylenia. Filozofia dziedziczy
z natury tego rodzaju dowiadczenie. Wtórnie filozofowie kryj¹ siê w swoich
chatach i filozofuj¹ w samotnoci. Jest to bardziej kwestia poszukiwania skupienia i dystansu do spraw codziennych i b³ahych. Wspó³mylenie istnieje wiêc
niezale¿nie od faktu, ¿e filozof rozmyla w samotnoci. Podejcie filozoficzne, które jest wiadome ¿ywio³u wspó³mylenia, z mylenia ujmowanego nie monologicznie (a wiêc fenomenalnie), a dialogicznie  jako zaanga¿owanie i uczestnictwo  uczyni³o swoj¹ metodê22. Jest to byæ mo¿e przejcie do nowej epoki
mylenia. Jak pisze Szulakiewicz za Habermasem, istniej¹ dzisiaj cztery zjawiska,
które decyduj¹ o przejciu do nowej epoki w filozofii: (1) zast¹pienie idei jednoci
i ca³oci koncepcjami gloryfikuj¹cymi ró¿norodnoæ i wieloæ; (2) detrasncendentalizacja tradycyjnych podstawowych pojêæ; (3) prze³amanie podmiotowo-przedmiotowego modelu poznawania; (4) odrzucenie prymatu teorii nad praktyk¹23.
18
19

Ibidem, s. 166.
Podkrela to np. C. Woniak, Okamgnienie. Dowiadczenie ród³owe a granice filozofii, Kraków 2008, s. 211.
20 Ibidem, s. 171.
21 Spór, jaki siê toczy w nauce, jest z zasady sporem filozoficznym, a nie stricte naukowym, gdzie próbuje siê wyjaniaæ rzeczywistoæ poprzez za³o¿one wczeniej ostateczne
przyczyny  jedni (w wiêkszoci) twierdz¹, ¿e le¿¹ one w wiecie materialnym, biologicznym
i zwierzêcym, inni z kolei wskazuj¹ na czynniki transcendentne. Dziwi fakt, ¿e naukowcy zachowuj¹ siê jak filozofowie (chocia¿ filozofowie, przekonani, ¿e filozofia ju¿ siê skoñczy³a,
równie¿ niekiedy pozuj¹ na twardych naukowców).
22 M. Szulakiewicz, op. cit., s. 77.
23 Ibidem, s. 31. Nie wydaje siê, aby wszystkie te syndromy pojawi³y siê w sposób
wi¹¿¹cy w XXI wieku.
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Ka¿da filozofia ma intuicjê ród³ow¹24. Filozofia rozumiana jako wspó³mylenie zak³ada, ¿e u podstaw wszelkiego mylenia, szczególnie tego, które
odnosi siê do zagadnieñ fundamentalnych, le¿y wspólne mylenie. Jest to prosta, nietematyczna wiadomoæ, która konstytuuje mechanizm mowy wewnêtrznej. Mowa wewnêtrzna jest symulowaniem rozmowy. Symulacja ta jest wypracowanym w podwiadomoci mechanizmem stworzonym w dzieciñstwie. Wiêcej
 na fenomenie mowy wewnêtrznej oparta jest podstawowa zasada funkcjonowania wiadomoci, która jest wiadomoci¹ w³asnej wiadomoci, czyli samowiadomoci¹25. Symulacja nie jest procesem negatywnym, jak s¹dzi Baudrillard, chyba ¿e mamy do czynienia z psychiczn¹ i cywilizacyjn¹ dewiacj¹, kiedy
to ludzie stracili poczucie fundamentalnej wra¿liwoci, zanurzaj¹c siê w wiecie pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia26. Zanim jednak zacznê wspó³myleæ z kim, ju¿ z nim wspó³istniejê. Zanim zaistnia³y jakiekolwiek techniki komunikacji i zapisu myli, najpierw ludzie spotykali siê jako ludzie  fizycznie,
we wspólnej trosce o przetrwanie, wokó³ wspólnej wartoci i jej symbolu. Mowa
jest wynalazkiem osobników wspó³istniej¹cych. W ten sposób uda³o im siê wydobyæ mylenie w sferê wiata behawioralnego, gdzie mog³o zaistnieæ nie tylko
jako wewnêtrzne dowiadczenie. Odkrycie mowy nastêpowa³o byæ mo¿e równolegle z rozwojem mylenia. By³ to proces wzajemnych sprzê¿eñ pomiêdzy
myleniem a mow¹. Na tej bazie spotkania i wspó³mylenia rozwija siê duch filozofii. Wed³ug Schelera filozof reprezentuje okrelon¹ postawê, dziêki której
mo¿e uczestniczyæ w tym, co istotowe27. Scheler unika redukcjonizmu filozoficznego, proponuj¹c tezê uczestnictwa w tym, co istotowe, przez zaanga¿owanie siê ca³ej osoby, w³¹cznie z elementem emocjonalnym, czyli mi³oci¹ poznawania28 . Wspó³mylenie filozoficzne bêdzie wiêc dzieleniem wspólnej
mi³oci do tego, co istotowe. Na bazie faktu, ¿e spotykamy siê jako ludzie, którzy wybrali filozoficzny styl ¿ycia, mo¿emy wspó³egzystowaæ i wspó³myleæ,
niekoniecznie dochodz¹c do wniosków, z którymi ka¿dy siê zgadza29.
Filozofowie wiadomie nie chc¹ wspó³myleæ30. Równoczenie dokonuj¹
tego w swoich pismach, bardzo czêsto niewiadomie. Dowodzi to faktu, ¿e nawet nie maj¹c wiadomej woli i tak znajdujemy wspólne mylenie, które oznacza, i¿ napotykamy niemal te same problemy i pytania, inaczej tylko je formu³uj¹c i wyra¿aj¹c. Samotnoæ mylicieli o kongenialnych powinowactwach
24
25
26

W. A. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna, Warszawa, 1972, s. 39.
Ibidem, s. 9596.
M. Szulakiewicz, op. cit.
27 T. Bañczyk, Maxa Schelera rozumienie istoty filozofii, Czasopismo Filozoficzne
wrzesieñ 2006, nr 1, s. 10-21.
28 Ibidem, s. 11.
29 W. A. Luijpien, op. cit., s. 40. Tym aspektem filozofia ró¿ni siê od wspó³mylenia
w sferze walki ideologicznej, partyjnej konkurencji itp.
30 J. Filek, Filozofia odpowiedzialnoci XX wieku, Kraków 2003, s. 10 i nast.
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wynika³a niekonieczne z ich zarozumia³oci. Wspó³mylenie natomiast mo¿e
okazaæ siê wielk¹ si³¹, nawet jeli jest b³êdne (przyk³ad Marksa i Engelsa).
Pierwszym warunkiem wspó³mylenia filozoficznego bêdzie wiêc odniesienie do okrelonej wartoci, jak¹ jest mi³oæ do takiej, która zostanie uznana za
absolutn¹31. Jeli kto ma upodobanie do sceptycyzmu, równie¿ odnajduje swoj¹ absolutnoæ w pow¹tpiewaniu. Filozof nie mo¿e wiêc twierdziæ, ¿e doszed³
do prawdy absolutnej, ale powinien byæ maksymalist¹ d¹¿¹cym do niej. Odniesienie do wartoci stwarza sytuacjê szczególn¹, poniewa¿ kreuje etos filozofa,
cz³owieka poszukuj¹cego m¹droci, kochaj¹cego m¹droæ, nawet jeli nie ma
szans, aby j¹ osi¹gn¹æ.
Fundamentalna intuicja filozofii wspó³myl¹cej zachodzi wiêc zarówno na
p³aszczynie ontologicznej, poznawczej, jak i etycznej32. Filozofia mówi¹ca
o pierwotnoci dowiadczenia spotkania jednoczy w sobie w¹tki fenomenologii,
filozofii egzystencjalnej i filozofii dialogu, pozbawiaj¹c podejcie fenomenologiczne jego utopijnoci poznawczej, podejcie egzystencjalne jego skrajnego indywidualizmu, a podejcie czysto dialogiczne jego pewnej arbitralnoci; wskazuje siê natomiast na pierwotnoæ dowiadczenia, które odnosi siê do genezy
cz³owieczeñstwa w ogóle33. Jacek Filek nazwa³ to podejcie odpowiedzialnoci¹
w sensie odpowiedzi na podstawowy komunikat, jakim jest zagadniêcie34.
Prawda o cz³owieku jest prawd¹ wydarzenia35.
Filozofia buduje okrelone modele poznawcze, które pozwalaj¹ jej rozwijaæ
okrelone koncepcje poznania. Modelem antropologii filozoficznej by³ zawsze
cz³owiek idealny, tj. sam myliciel: samotny podmiot stoj¹cy wobec wiata,
zdystansowany do ludzkich potrzeb ró¿nego rodzaju, reflektuj¹cy siebie i wiat.
Wystarczy poczytaæ dzie³a Kartezjusza, Kanta czy Husserla. Sprzeciw konkretystów wobec idealistów by³ do pewnego stopnia uzasadniony ze wzglêdu na
abstrakcyjnoæ w podejciu do problemu cz³owieka u tych drugich. Wskazywano na fakt, i¿ cz³owiek jest istot¹ z krwi i koci, ¿e ¿yje w przyrodzie i spo³eczeñstwie, a kszta³t jego ¿ycia zale¿y od wielu czynników zewnêtrznych, historycznych, gospodarczych czy spo³ecznych. Geneza cz³owieka w jego cz³owieczeñstwie
i w jego myleniu jest bardziej subtelna. Widzimy to dowiadczalnie, kiedy dochodzi do poczêcia i zrodzenia dziecka. Gdyby wiêc poszukiwaæ modeli bycia
cz³owiekiem w jego pocz¹tku i rozwoju, trzeba siêgn¹æ do dzieciñstwa. Dzieciñstwo, jak wiadomo, rzutuje na ca³¹ przysz³oæ cz³owieka. Gdyby rzutowaæ ten
fakt na filozofiê i filozofa, to na pewno filozof powinien zachowaæ w sobie co
31

T. Bañczyk, op. cit., s. 15.
Por. J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987.
S. Judycki, Fenomenologia i filozofia dialogu  aspekty historiozoficzne, (w:) A. Bronk
(red.), Filozofowaæ dzi. Z badañ nad filozofi¹ najnowsz¹, Lublin 1995, s. 245261.
34 J. Filek, op. cit., s. 11.
35 M. Szulakiewicz, op. cit., s. 124.
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z dziecka, które staje nieustannie wobec wyzwania, jakim s¹ ró¿ne obszary poznawanego wiata. Filozofia Zachodu równie¿ najwiêcej zawdziêcza swojemu
greckiemu dzieciñstwu.
Poszukiwanie tego, co pierwotne, i wskazywanie na jaki jeden czynnik jako
w³anie taki nie wydaje siê rzetelne. I jeli s³usznie twierdzi Judycki, ¿e nie ma
powrotu do pierwotnej racjonalnoci w stylu greckim, tudzie¿ nie mo¿na wskazywaæ na pierwotnoæ dialogiczn¹, to b³êdnie rozumie on samo pojêcie dialogicznoci36. Wydaje siê, ¿e dialogicznoæ rozumiana w³anie jako wspó³mylenie mo¿e
byæ rozwi¹zaniem pozornej aporii miêdzy naturalizmem a personalistycznym
dialogizmem. Nie wydaje siê te¿, aby istnia³a koniecznoæ dowodzenia istotnej
odrêbnoci cz³owieka w stosunku do wiata, poniewa¿ nasza jednoæ z tym
wiatem jest nie do zakwestionowania. Nie mo¿na myleæ o podmiocie i wiecie jako istniej¹cych w izolacji od siebie37. Nie mo¿na te¿ myleæ realnie
cz³owieku jako istniej¹cym w izolacji od drugiego. Nieprzypadkowo myliciel
nie zwi¹zany z filozofi¹ dialogu, Luijpen, u¿ywa pojêcia spotkanie. Filozof
ten pos³uguje siê dalej pojêciem dialog przy opisie relacji podmiotu i wiata: Dialog stanowi¹cy egzystencjê nie mo¿e byæ roz³o¿ony na bardziej proste
elementy38. Otó¿ niemal identyczna jest sytuacja miêdzy-osobowa. Nie jest
mo¿liwe zredukowanie tego podstawowego faktu do elementów bardziej podstawowych. Wiêcej, sytuacja odniesienia do drugiego nastêpuje nieco wczeniej w sferze konstytucji cz³owieczeñstwa i ca³ego instrumentarium poznawczego. Jeli faktycznie traktowaæ intencjonalnoæ jako jednoæ podmiotu
i wiata, to zanim dochodzi do owej jednoci, musi ukszta³towaæ siê taka mo¿liwoæ w umyle, co dzieje siê przede wszystkim przez jednoæ miêdzyosobow¹, przez wyposa¿enie emocjonalno-mentalne zachodz¹ce w relacji matka
dziecko. Dopiero tak ucz³owieczony dialogicznie podmiot mo¿e odnieæ siê
do wiata jako ca³oci.
S³usznie postuluje Judycki syntezê (dzisiaj chyba bardziej realn¹ ni¿ w roku
1995), gdzie trzeci czynnik pojedna pozornie przeciwstawne ujêcia cz³owieka39. Co jest ród³em intencjonalnoci umys³u, tak dobrze opisanej? Cz³owiek
jako rozumny i wiadomy podmiot osobowy. Jeli wiêc Judycki pisze o umyle
wyposa¿onym w intencjonalnoæ, to sk¹d wziê³o siê w nim to wyposa¿enie?
Otó¿ to w³anie instrumentarium intencjonalnoci jest wtórne wobec odniesienia do siebie jako kogo i do drugiego, który potwierdza i wydobywa moj¹
osobnoæ. I nie jest to bynajmniej ¿aden trick, jak twierdzi Judycki. Jest to fakt
niemal biologiczny. Dopiero kiedy cz³owiek rozwinie w sobie bycie-z-innymi,
36
37

S. Judycki, op. cit., s. 258.
W. A. Luijpen, op. cit., s. 41.
38 Ibidem, s. 42.
39 S. Judycki, op. cit., s. 259.
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bycie-w-sobie, a wiêc wspó³istnienie i wspó³mylenie, mo¿e skierowaæ siê
w stronê przedmiotu. Samo to skierowanie generowane jest przez analogiê dowiadczenia dziecka. rodowiskiem tego dowiadczenia jest bycie z innymi, którzy mu tej analogii dostarczaj¹ (wiadomie lub nie). Wbrew temu, co wielokrotnie formu³owano jako zarzut, stwierdzenie wspó³istnienia jest faktem nie do
zaprzeczenia, jasnym i jednoznacznym. Dlaczego wiêc mylenie traktowaæ jako
element osobny? Mylenie jest jednym z zasadniczych czynników wspó³istnienia jako wspó³mylenie w stosunku do celu, który wyra¿a siê jako wartoæ, jako
obszar tego, co wa¿ne i godne osi¹gniêcia. Samo wiêc rozró¿nienie na czynnik
fizyczny i czynnik niefizyczny wydaje siê mocno zu¿yte i po prostu nieadekwatne do rzeczywistoci.
Wartoci tych nigdy nie zdobywano w pojedynkê. Inaczej mówi¹c  potrzeby biologiczne zaspokajane by³y zawsze w stadzie, w grupie, a póniej we
wspólnocie; podobnie potrzeby etyczne czy duchowe (sensu). Gdziekolwiek
wiêc bymy nie spojrzeli, czy to w sferê poczêcia, czy sferê rodziny i organizacji ¿ycia spo³ecznego, odnajdujemy model, którego filozofuj¹cy w pojedynkê myliciele nie dostrzegli: jest to model spotkania, wymiany, roz-mowy itd. Pierwszy
z brzegu podrêcznik z zakresu teorii poznania nie wspomina ani razu filozofów
dialogu40. Mówi siê natomiast bardzo du¿o na temat relacji podmiotprzedmiot,
która jest tylko modelem, aczkolwiek nie pierwotnym. Sk¹d jednak taka relacja
pojawia siê w naszej wiadomoci? Otó¿ znacznie wczeniejsza (zarówno temporalnie, jak i  przede wszystkim  ontologicznie) relacja to odniesienie do drugiego podmiotu, do osoby: matki, ojca, babci, brata itp. Dziecko odnajduje siê
w emocjach bycia z innymi, którzy kochaj¹, chroni¹, karmi¹, poj¹, ogrzewaj¹,
miej¹ siê, p³acz¹ czy krzycz¹. Dziecku nie wystarcza wy³¹czne zaspokojenie
potrzeb biologicznych. Potrzebuje ono przede wszystkim zaspokojenia potrzeb
emocjonalnych, co dokonuje siê w relacjach z osobami. Dopiero w póniejszym
czasie dochodzi do coraz wiêkszego procesu autonomizacji, a wykszta³cenie siê
indywidualnego ja jest efektem ostatniego etapu rozwoju. W sensie historycznym ludzkie ja jako indywidualny podmiot powsta³o bardzo niedawno i mo¿na przypuszczaæ, ¿e ów indywidualistyczny efekt nie jest ostateczny41.
Jeli rozumieæ filozofiê nieco szerzej ni¿ tylko jako okrelony sposób filozofowania (grecki), a wiêc jako wszelk¹ refleksjê poszukuj¹c¹ przyczyn i uzasadnieñ dla aktualnego dowiadczenia, to oczywicie mo¿na j¹ odnaleæ zarówno w buddyzmie czy hinduizmie, jak i w judaizmie. Wszystkie te nurty s¹
poszukiwaniem wyjanienia wiata i cz³owieka w wietle przyczyn niepow¹tpie40

G. Gottfried, Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, Kraków 2007.
Pytanie, jakie tutaj siê nasuwa, to: czy to dziêki jêzykowi moglimy dokonaæ ekspresji
w³asnego ja, czy te¿ mo¿e odwrotnie? Jak cz³owiek uzyska³ mo¿liwoæ posiadania w³asnej,
osobistej to¿samoci?
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walnych. Pozostawiaj¹c ca³kowicie na boku kwestie religijnych wierzeñ, mo¿na
na przyk³ad Ksiêgê Rodzaju czy Bhagawadgitê rozumieæ jako opis okrelonego
procesu wyjaniaj¹cego i poznawczego. Filozofia jest zjawiskiem wielokulturowym, uniwersalnym42. Dlatego tylko filozofia rozumiana jako podejmowanie
tych samych, uniwersalnych pytañ jest ¿ywio³em spotkania kultur, obszarem
spotkania z innymi kulturami, podejmowaniem wysi³ku rozumienia ich bez potrzeby zmieniania i naginania do potrzeb w³asnego interesu.
Jeli s³uszna jest intuicja prezentuj¹ca mylenie greckie jako podejcie z dominacj¹ zmys³u wzroku, to mo¿liwe jest takie mylenie, gdzie dominuje zmys³
s³uchu43 . Tak czy inaczej mylenie jest pewnego rodzaju narzêdziem, które
mo¿na zilustrowaæ obrazem soczewki skupiaj¹cej w sobie okrelone fragmenty
rzeczywistoci. Narzêdzie to jest jednak przede wszystkim owocem procesu hominizacji dziecka, który dokona³ siê w warstwie spotkania dziecka z kultur¹
obecn¹ w jêzyku, w mowie, w gestach, umiechach, przytuleniach itd.
Filozofia dialogu wydaje siê rokowaæ nadzieje na bardziej wszechstronne ni¿
do tej pory ujêcie cz³owieka i jego dowiadczenia. Wydaje siê jednak, i¿ b³êdem
jest sprowadzanie dialogicznoci do problemu etycznego (jak np. u Levinasa czy
Tischnera), tak jak b³êdem Wittgensteina by³o sprowadzanie mylenia do jakiegokolwiek zdania, które ma sens, do jêzyka w ogólnoci44 . Mo¿na s¹dziæ, ¿e
jêzyk wynika z mowy, mowa tedy jest pierwotna w stosunku do jêzyka i pisma.
Ona sama, jako mowa, jest efektem korelacji miêdzyludzkich, pierwotnego dowiadczenia drugiego. Mo¿liwe, ¿e mowa wy³oni³a siê z bezkszta³tnych dwiêków, które wynika³y z koniecznoci przekazania okrelonego komunikatu innemu. Zwierzêta byæ mo¿e równie¿ maj¹ tak¹ potrzebê, mimo to nie wysz³y poza
stadium kilku okrzyków. Komunikat jednak musia³ byæ wczeniej pomylany.
Mowa jest efektem spotkania.
Nale¿a³oby wskazaæ, trzymaj¹c siê archetypicznego modelu matkadziecko,
i¿ ów Inny nie jest inny, ale stanowi raczej jednoæ matczyno-dzieciêc¹. Matka
jest dla dziecka nie tylko obszarem zaspokojenia potrzeb fizycznych, emocjonalnych i psychicznych. Matka jest reprezentacj¹. Reprezentuje ona spo³eczeñstwo.
Racjê ma Levinas, pisz¹c: Ja odnoszê siê do Innego tylko przez spo³eczeñstwo45. Jest to prawda, jeli za model mylenia o cz³owieku bierzemy osobê
w pe³ni ukszta³towan¹, doros³¹. Osoba doros³a jest jednak temporalnie i genetycznie (w sensie pocz¹tku) wtórna. Pierwotna relacja, bêd¹ca wrêcz warunkiem
przetrwania dziecka, jest relacj¹ osobow¹, dialogiczn¹. Nasze pierwotne istnienie jest wspó³istnieniem. Istnienie indywidualne jest wtórne, jest superwenien42

M. Szulakiewicz, op. cit., s. 143.
Jak pisze Levinas op. cit., s. 139: Myl myli w ¿ywiole przypominaj¹cym raczej
dwiêk ni¿ wiat³o.
44 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2004, tezy 17.
45 E. Levinas, op. cit., s. 65.
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cj¹ spotkania46. Spotkanie jest owocem interpersonalnej wymiany wartoci, informacji znacz¹cych, komunikatów o mi³oci i bezpieczeñstwie.
Rozumienie filozofii, jakie proponowane jest w tym tekcie, wynika z podstawowego przekonania, ¿e to nie wiat jest dla cz³owieka wszystkim, co jest
jego faktycznoci¹, ale on sam jako cz³owiek i ten, który konstytuuje go w jego
cz³owieczeñstwie  inny47. Bardziej mo¿e ten Inny ni¿ on sam dla siebie. Inny
nie jest obcym. Sam¹ innoæ innego wyznaczam na pod³o¿u wspólnego pola
dowiadczeñ. Z obcym nie jest mo¿liwy ¿aden kontakt; jeli potraktujê obcego
jako obcego w zupe³noci, to jeszcze mogê spróbowaæ formy komunikacji, jak¹
jest walka. Jeli walka zawiera w sobie pewne zasady etyczne (jak na przyk³ad
 niezabijanie wziêtych w niewolê), mo¿na mówiæ ju¿ o tym, ¿e pole obcego
pokrywa siê do pewnego stopnia z polem innego. Istnieje jeszcze trzecia p³aszczyzna spotkania, jak¹ jest odkrycie w drugim brata w cz³owieczeñstwie i spotkanie z nim na p³aszczynie dzielenia siê. Niew¹tpliwie wymiana handlowa zawiera ju¿ pewien element wspólnej przestrzeni wartoci dotycz¹cych tego, co
dobre i piêkne. Interakcja jest fundamentem wspó³mylenia48.
Filozofia to wspó³mylenie, w którym krytyka jest warunkiem rozwoju,
a samoobalalnoæ warunkiem otwartoci na novum. Pocz¹tkiem filozofii jest
wspó³mylenie, jakie zaprezentowa³ nam Platon w swoich dzie³ach. Jak pisze
Szulakiewicz: Dialog nie jest tylko rodkiem wyrazu gotowej ju¿ myli. Jest
czym znacznie wiêcej. Dialog wyznacza obszar powstawania myli, nadaje
myleniu now¹ jakoæ, jest filozofi¹ w dzia³aniu49. Nasze mylenie rodzi siê we
wspó³myleniu, które jest zadziwieniem wobec tajemnicy. Inaczej mówi¹c,
w naszym myleniu obecne s¹ myli pokoleñ przed nami, a tak¿e wspó³czesnych.
Nie mo¿emy przecie¿ powiedzieæ, ¿e rozwik³alimy zagadkê wiata czy cz³owieka (nie mówi¹c ju¿ o Bogu). Wspó³mylenie opiera siê na spotkaniu w imiê okrelonych wartoci; podstawowymi warunkami obiektywnymi wspó³mylenia filozoficznego s¹: wzajemny szacunek, pokora wobec prawdy lub dobra, szczera
tolerancja, otwartoæ, rzetelnoæ mylenia i polemika ad rem, a nie ad hominem.
Czasem oczywicie dialog wrêcz wyrasta z konfliktu i uznania ró¿nic50.
Wspó³mylenie nie oznacza wiêc zgadzania siê we wszystkim i unikania wsze46 Superweniencja jest warunkowaniem okrelonych grup w³asnoci przez inne grupy w³asnoci bez sprowadzania jednych do drugich. Inaczej jeszcze mówi¹c, okrelone w³asnoci zachodz¹, jeli towarzysz¹ im inne w³asnoci. Por. J. Kim, Umys³ w wiecie fizycznym, Warszawa 2002,
s. 1237.
47 M. Szulakiewicz, op. cit., s. 76. Szulakiewicz wyranie idzie po linii Levinasa, wskazuj¹c na etykê jako podstawow¹ orientacjê i na mi³oæ, co jest o tyle nieprawdziwe, ¿e mi³oæ
dojrza³a i pe³na nie kieruje siê jak¹kolwiek etyk¹ poza t¹, która wy³ania siê z mi³oci. Nie
mo¿na tedy na jednym oddechu wypowiadaæ etyki i mi³oci. Por. ibidem, s. 79.
48 E. Ha³as, Symbole w interakcji, Warszawa 2001.
49 M. Szulakiewicz, op. cit., s. 80.
50 Ibidem, s. 83.
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lakich konfliktów. Wiêcej, w dialogu tym piêkniej rysuj¹ siê ró¿nice miêdzy
ludmi i kulturami, poniewa¿ jest on form¹ uczestnictwa w wy¿szych wartociach, takich jak horyzont prawdy czy dobra51. Innymi s³owy  nie chodzi
o to, aby kogo przekonaæ za wszelk¹ cenê do naszych racji, ale o sam¹ drogê
wspólnego odkrywania, o wolê dawania i przyjmowania52.
Filozofia tedy, w swej warstwie metafilozoficznej, powinna byæ otwartoci¹
na to, co Inne53. Otwartoæ ta w przypadku filozofa musi oznaczaæ unikanie
wszelkiego doktrynerstwa i arbitralnoci: Faktem mylenia dialogicznego nie
jest ani Cogito, ani uniwersalny, ujêty teoretycznie byt, lecz  dziej¹ce siê tu
i teraz  spotkanie i rozmowa54. Nie jest to ³atwe, poniewa¿ zwyk³a intelektualna uczciwoæ jest trudna, a spotkanie drugiego filozofa, który myli inaczej ni¿
ja i s³uchanie tego, co ma rzeczywicie do powiedzenia, jest niekiedy zadaniem
ponad si³y, jednak nie dla kogo, kto uwolni³ siê od dyktatury swego ego.
Filozofia rozumiana jako wspólna troska o losy cz³owieka i ca³ej cywilizacji
jest dzisiaj niemal konieczna, jeli mamy znaleæ wyjcie z rozmaitych impasów,
zaczynaj¹c od tych najbardziej ludzkich: depresji, samobójstw, ludobójstw
(wprost i nie wprost), mierci g³odowej, a koñcz¹c na tych cywilizacyjnych
i globalnych, odniesionych do rodowiska planety, gwa³townego rozwoju techniki i technologii, korupcji w³adzy itd. Metod¹ najbardziej efektywn¹ wydaje siê
byæ wspó³mylenie filozofów ze sob¹ oraz ze specjalistami innych dziedzin.
Zmaganie siê z problemem wymaga wspólnoty filozofów, wspólnoty problemowej55. Ju¿ na tym etapie jest to trudne, jednak konieczne ze wzglêdu na alarmuj¹c¹ sytuacjê wiata w ró¿nych jego wymiarach. Sama krytyka, zgorszenie
czy oburzenie filozofii na wiat nie wystarczy. Program wspó³mylenia musi
zawieraæ wspóln¹ troskê filozofów o wypracowanie uniwersalnych idei i wartoci, które mog¹ spe³niaæ rolê regulatywn¹, nie popadaj¹c w s³aboæ, która sta³a
siê udzia³em m.in. idei tolerancji czy totalnej wolnoci. Wspó³mylenie powinno wiêc czerpaæ z przesz³oci, z tradycji myli Zachodu i Wschodu, równoczenie otwieraj¹c siê na wyzwania wiata wspó³czesnego, który przetrwa o tyle,
o ile idea wspó³mylenia zakorzeni siê w nim odpowiednio silnie, przekraczaj¹c
granice cywilizacji, kultur, ras i nawyków. Wspó³mylenie staje siê koniecznoci¹ dziejow¹.

51
52

Ibidem, s. 87.
Ibidem.
53 Ibidem, s. 83.
54 Ibidem.
55 J. Filek, op. cit., s. 14.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ ma charakter polemiczny  wyra¿a w¹tpliwoæ wobec potocznego przekonania,
¿e materialne pozosta³oci po spo³eczeñstwach
minionych, skoro s¹ jedynym o nich ród³em
informacji, mówi¹ same za siebie. Przekonanie to znajduje wsparcie w upowszechniaj¹cym siê ostatnio w humanistyce wiatowej
i europejskiej ukierunkowaniu badañ nad kultur¹ materialn¹. Istot¹ owego ukierunkowania
 jak twierdz¹ jego zwolennicy pos³uguj¹cy siê
has³em powrotu do materialnoci lub powrotu do rzeczy  jest os³abienie czy wrêcz
wyeliminowanie nieuzasadnionej asymetrii
miêdzy ludzkimi dzia³aniami intencjonalnymi
a nie-ludzkim, materialnym (pozaintencjonalnym) wiatem relacji przyczynowych. Jednak¿e odczytywanie pradziejów z uporz¹dkowanych przez archeologa materialnych wytworów
jest ich odczytywaniem w jêzyku wspólnotowym, a wiêc takim, w którym nadana zosta³a
owemu zbiorowi wytworów treæ dziejowa.
Treæ dziejowa uporz¹dkowanego na muzealnej wystawie zbioru wytworów to rezultat
uzgodnieñ wspólnotowych (wspólnoty arche-

This article is polemical in nature, as it
challenges a common belief that material remains of past communities speak for themselves, since they are the only source of information concerning those societies. Such
a belief is reflected in a focus on research in
material culture, which is recently becoming
popular in European and world humanities.
According to the supporters of a return to
materialism or return to things, the essence
of this new approach is to reduce, or altogether
eliminate, an unjustified asymmetry between
human intentional actions and a non-human,
material (unintentional) world of causative relations.
However Cinterpreting prehistory basing
on a set of material objects arranged by an archaeologist, means interpreting it in a community language, that is a language in which the
given set has been endowed with historical
meaning. Historical meaning of a set of material objects exhibited in a museum is a result
of some agreements made by a community
(a community of archaeologists). It is a literal
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ologów), literalne odniesienie przedmiotowe,
widziany spo³ecznie fragment rzeczywistoci
minionej, jej ujêcie z punktu widzenia akceptowanego kulturowo wczeniejszego zespo³u
stwierdzeñ. Bez uzgodnieñ w jêzyku wspólnotowym nie jest mo¿liwe nadanie treci dziejowej porz¹dkuj¹cej materialne wytwory, tak jak
nie jest mo¿liwe jej odczytanie bez znajomoci
jêzyka wspólnotowego. Beduini czy australijscy aborygeni  przyk³adowo  nie uczestnicz¹
w umeblowaniu wiata kultury zachodniej,
a wiêc bez znajomoci jego jêzyka wspólnotowego nie s¹ w stanie odczytaæ treci dziejowej
ze zbioru wytworów przedstawiaj¹cego ow¹
treæ. Jêzyk wspólnotowy ma charakter przedustawny; w sensie logicznym wyprzedza
zarówno nadawanie materialnym wytworom
treci dziejowej, jak i jej odczytanie przez odbiorcê. Materialne przedmioty, podobnie jak
i miniona rzeczywistoæ, w której funkcjonowa³y, ³¹cz¹ siê nierozerwalnie z kontekstem
mylowym badacza, z jego kontekstem kulturowym. W zwi¹zku z tym oddzielenie ich
obiektywnego charakteru od kontekstu kulturowego, za porednictwem którego s¹ one postrzegane, okazuje siê niemo¿liwe. Nie jest
wiêc mo¿liwe oddzielenie rzeczy od naszego
sposobu mylenia o nich. Przedmioty materialne (fizykalne) w sensie przyrodoznawczym
same w sobie nic nam nie mówi¹. Tylko my
to robimy  by u¿yæ sformu³owania R. Rortyego. G³ówna teza artyku³u ugruntowana jest
wiêc w dokonaniach takich mylicieli jak: Kazimierz Ajdukiewicz, Jerzy Kmita, Hilary Putnam czy Willard Van Orman Quine.
Upowszechniaj¹ce siê dzi urzeczowienie
badañ nad kultur¹ jest wyrazem mityzacji sposobu mylenia najbardziej czytelnego w kulturze popularnej, a polegaj¹cego z jednej strony
na antropomorfizowaniu wiata natury, z drugiej za na równoczesnej reifikacji kulturowego obrazu wiata.

objective reference, a socially perceived
fragment of past reality, or in other words, its
interpretation from the perspective of a culturally accepted set of claims.
Without agreement in a community language it is impossible to arrange material objects and endow them with historical meaning,
just as it is impossible to interpret their meaning without a knowledge of that community
language. The Bedouin or the Australian Aborigines, for example, who are alien to the
Western furnishing of the world, and therefore without a knowledge of that particular
community language, are incapable to read the
historical meaning from a set of objects carrying it. Community language is primordial in
nature; in a logical sense it precedes both instilling material objects with historical meaning and its interpretation by a recipient. The
knowledge of a community language is a necessary condition for sending and receiving
a message.
Material objects, as well as past reality, in
which they functioned, are inextricably linked
with the researchers mental background, or
with his cultural background. Consequently, it
proves impossible to separate the objective
character of things from the cultural context
through which they are being perceived. In
other words, it is impossible to separate material objects from our way of thinking about
them. Material (or physical) objects, from the
point of view of the natural sciences, tell us
nothing on their own accord. It is we who do
so, as R. Rorty would put it. The main thesis
of this article is therefore consistent wit the
thoughts of the following thinkers: Kazimierz
Ajdukiewicz, Jerzy Kmita, Hilary Putnam, and
Willard Van Orman Quine.
On the other hand, reification of research
on culture, which recently has gained so much
acclaim, is nothing but mythical thinking, very
typical of popular culture, and expressing itself
in both anthropomorphization of the world of
nature, and reification of the world of culture.
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Je¿eli przyjrzymy siê ekspozycjom muzealnym przedstawiaj¹cym pradzieje
cz³owieka, to oka¿e siê, ¿e s¹ to wy³¹cznie ekspozycje artefaktów spo³eczeñstw
nie znaj¹cych pisma b¹d takich, które pos³ugiwa³y siê nim w ograniczonym
zakresie. Si³¹ rzeczy g³ównym ród³em informacji o nich s¹ materialne pozosta³oci. Argumentacja o materialnoci przekazu o owych dawno ju¿ minionych
spo³eczeñstwach zdaje siê wiêc ca³kowicie przekonywaj¹ca. Pozbawieni owych
materialnych wiadectw nie bylibymy bowiem w stanie czegokolwiek o nich
powiedzieæ. To za co materialne (fizykalne), to  w potocznym przekonaniu
 realne. Skoro za realne, to niew¹tpliwie obiektywne. Kojarzenie materialnoci przedmiotów z obiektywnoci¹ wypowiedzi o nich okazuje siê rozpowszechnionym nawykiem. W konsekwencji archeologia jako nauka empiryczna uto¿samiana jest nie tylko z badaniami realnoci, lecz równie¿ z przekonaniem
o obiektywnoci tego, co o owej realnoci mówi. Wynika z tego, ¿e materialne
pozosta³oci po spo³eczeñstwach minionych s¹ traktowane przez archeologa jako
obiektywne, niezale¿ne od jakiejkolwiek interpretacji ród³o informacji, ród³o
samo w sobie. Wi¹¿e siê to z przekonaniem, ¿e pozosta³oci materialne s¹ czêci¹ minionej rzeczywistoci dostêpn¹ wprost naszemu postrzeganiu zmys³owemu, wiedza o przesz³oci opiera siê na czystym dowiadczeniu, a archeologia,
w wyniku swoich badañ nad materialnoci¹, odtwarza obraz przesz³oci w jej
rzeczywistym kszta³cie, a wiêc tak¹, jak¹ owa przesz³oæ naprawdê by³a.
Przekonanie o czystej faktycznoci róde³ archeologicznych znalaz³o wyraz w wypowiedzi Jerzego Topolskiego o bezporednim charakterze róde³ archeologicznych w przeciwieñstwie do poredniego charakteru historycznych róde³ pisanych: ród³a bezporednie s¹ materialnymi pozosta³ociami przesz³oci,
które mog¹ byæ przez historyków (archeologów, etnologów itd.) obserwowane
bezporednio. Chodzi mi tutaj o bezporednie ogl¹danie na przyk³ad przedmiotów odkrytych w czasie wykopalisk, a tak¿e budynków czy obiektów sztuki.
W ród³ach pisanych, które s¹ typowe dla historii, zawsze mamy do czynienia
ze sprawozdaniem z czyjej obserwacji. Wówczas historyk korzysta z tego, co
podaje mu historyczny informator1, inaczej mówi¹c  korzysta porednio.
Mimo ¿e ród³a bezporednie  zdaniem J. Topolskiego  nie odbijaj¹ rzeczywistoci, to w takim ich ujêciu zdaje siê tkwiæ  jak to sformu³owa³ Andrzej
Zybertowicz  wiara w przed- lub poza- poznawcz¹ realnoæ dziejów i wiata
w ogóle.
Odmienny natomiast punkt widzenia w tej kwestii prezentuje Anna Pa³ubicka. Mianowicie pisze ona, ¿e wszelkie ród³a archeologiczne dotycz¹ce spo³eczeñstw przedpimiennych mog¹ byæ  ze wzglêdów oczywistych  u¿ytkowane tylko porednio. W owym podziale na ród³a bezporednie i porednie
w gruncie rzeczy idzie o dwa ró¿ne sposoby ich u¿ytkowania. [...] Korzysta siê
1

J. Topolski Historyk i ród³a, Przegl¹d Bydgoski 1996, t. 7, s. 47.
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z niego [ze ród³a  H.M.] porednio, gdy pewne jego cechy uznaje siê za racjê
potwierdzania (lub obalania) hipotezy o wyeksponowaniu poza tym ród³em
okrelonego stanu rzeczy, bez wzglêdu na to, czy jest on ponadto ewentualnie
stwierdzany (lub negowany) explicite przez odnone ród³o2. Inaczej mówi¹c,
s¹ one ród³ami porednimi, poniewa¿ s¹ wykorzystywane porednio do potwierdzania lub obalania koncepcji zawieraj¹cej s¹dy literalne, bêd¹ce przejawem
kultury, w której partycypuje badacz lub któr¹ w jakim sensie projektuje. Tak¹
koncepcj¹-wiadectwem wspó³czesnej badaczowi kultury jest np. koncepcja pradziejów ujmowana w kategoriach owieceniowej idei postêpu. Natomiast bezporednio wykorzystywaæ mo¿na wy³¹cznie ród³a pisane, zw³aszcza je¿eli chodzi o charakterystykê jakiej postaci historycznej [...] ten typ wykorzystywania
róde³ opiera siê na bezporednim ustosunkowaniu siê do kwestii realnoci stanów rzeczy stwierdzanych (negowanych) przez nie explicite3. Ten punkt widzenia poddaje wiêc w w¹tpliwoæ problem czystej faktycznoci róde³ archeologicznych.
Tymczasem realistyczny punkt widzenia archeologów, rozczarowanych problemami, jakie nasili³y siê po zwrocie lingwistycznym, znajduje wsparcie w pojawiaj¹cych siê ostatnio w humanistyce wiatowej i europejskiej propozycjami
badawczymi wysuwanymi pod has³em powrotu do materialnoci lub powrotu do rzeczy, b¹d te¿ zwrotu ku materialnoci czy zwrotu ku rzeczom4.
Okrelenie powrót do materialnoci wyra¿a reakcjê na marginalizowane ostatnio  jak twierdz¹ przywo³ani autorzy  badania nad materialnoci¹, nad ow¹
kultur¹ ¿ycia codziennego czy te¿ kultur¹ potocznoci. Trafia ono równie¿ na
podatny grunt w krajach Europy rodkowo-Wschodniej, w których do niedawna
obowi¹zywa³a  niemal¿e ca³kowicie dzi poniechana  ideologia materializmu
historycznego, eksponuj¹ca znacz¹c¹ rolê bazy materialnej w kszta³towaniu niematerialnej nadbudowy. Rzecznicy powrotu do materialnoci w uzasadnianiu
swojego programu wskazuj¹ wszak¿e na bardziej ogólne tendencje badawcze.
Z jednej strony odwo³uj¹ siê do socjologicznych teorii Pierrea Bourdieu i Jeana Baudrillarda w powa¿nym stopniu budowanych w oparciu o wiat rzeczy.
Ze szczególnym naciskiem podkrelaj¹c siê przy tym wypowiedzi J. Baudrillarda, wed³ug którego ponowoczesnoæ charakteryzuje era przedmiotu, w przeciw2
3
4

A. Pa³ubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego wiata obiektywnego, Poznañ 1990, s. 6.
Ibidem.
I. Kopytoff, Kulturowa biografia rzeczy  utowarowienie jako proces, (w:) M. Kempny,
M. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2005,
s. 249274; E. Domañska, Historie niekonwencjonalne, Poznañ 2006; eadem, Problem rzeczy
we wspó³czesnej archeologii, (w:) J. Kowalewski, W. Piasek, M. liwa (red.), Rzeczy i ludzie.
Humanistyka wobec materialnoci, Olsztyn 2008, s. 2760; J. Barañski, wiat rzeczy. Zarys
antropologiczny, Kraków 2007; T. Dant, Kultura materialna w rzeczywistoci spo³ecznej,
prze³. J. Barañski, Kraków 2007; M. Krajewski, Ludzie i przedmioty  relacje i motywy przewodnie, (w:) J. Kowalewski, W. Piasek, M. liwa (red.), Rzeczy i ludzie..., s. 131152.
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stawieñstwie do w³aciwej nowoczesnoci ery podmiotu. Z drugiej strony wskazuj¹ na znacz¹c¹ swego czasu rolê kultury materialnej w programie badawczym
francuskiej szko³y historycznej skupionej wokó³ czasopisma Annales, realizowanym zw³aszcza przez Fernanda Braudela czy Henri Lefebvrea dotycz¹ce badania
codziennoci. Rzec by mo¿na, ¿e istot¹ propozycji badawczej zwolenników powrotu do materialnoci jest to, co jest mo¿liwe do zmys³owego zaobserwowania, co co utrzymuje siê na powierzchni zjawisk, bez wnikania w g³¹b ¿ycia
spo³ecznego i kultury.
Postawa badawcza pozostaj¹ca w zwi¹zku z has³em powrotu do materialnoci ma jednak na celu  jak twierdz¹ jego rzecznicy  zapewnienie równowagi z innymi dziedzinami kultury, a przede wszystkim z kultur¹ pojmowan¹
jako rzeczywistoæ pozaempiryczna, mylowa. Idzie zatem o przyznanie rzeczom nale¿nej im roli w tworzeniu rzeczywistoci5, inaczej mówi¹c o symetriê
czy te¿ rozszerzenie demokracji na rzeczy  jakby to powiedzia³ Bruno Latour
i zainspirowany jego pogl¹dami Bj¸rnar Olesn6. Co prawda Latour pisze, ¿e nie
tyle chodzi mu o symetriê miêdzy ludmi i nie-ludmi, lecz o samo poniechanie
owej nieuzasadnionej asymetrii miêdzy ludzkimi dzia³aniami intencjonalnymi
a materialnym (pozaintencjonalnym) wiatem relacji przyczynowych. Równie¿
kiedy Igor Kopytoff w swej Kulturowej biografii rzeczy pisze, ¿e rzeczy, by
mog³y posiadaæ okrelon¹ wartoæ, musz¹ zostaæ naznaczone kulturowo, zdaje
siê minimalizowaæ ow¹ symetriê rzeczy  myli nad tym, co siê o nich mówi,
kulturê7. Kultura materialna nie jest bowiem  jak twierdzi Tim Dant  oderwana od jêzyka i interakcji spo³ecznych8. Bardziej trwale i namacalnie ni¿ jêzyk
u³atwia interakcjê, podsuwaj¹c rodki umo¿liwiaj¹ce podzielanie tych samych
wartoci, czynnoci czy stylów ¿ycia. Przedmioty materialne wysuwa na plan
5

W taki te¿ sposób Paul Ricoeur t³umaczy s³ynn¹ formu³ê Leopolda von Ranke (Wie es
eigentlich gewesen), za pomoc¹ której definiowa³ on idea³ obiektywnoci historii: Owa s³ynna zasada wyra¿a nie tyle ambicjê dosiêgniêcia przesz³oci samej, a wiêc by ograniczyæ siê
do pokazania, jak to naprawdê by³o, bez interpretuj¹cego zaporedniczenia, ile pragnienie historyka, by wyzbyæ siê osobistych upodobañ, by wygasiæ (wy³¹czyæ) swoje w³asne »ja«, by
w pewien sposób pozwoliæ przemówiæ samym rzeczom, by pokazaæ przemo¿ne si³y, jakie
ujawni³y siê w ci¹gu wieków. P. Ricoeur, Czas i opowieæ, t. 3: Czas opowiadany, prze³.
U. Zbrzeniak, Kraków 2008, s. 217, przyp. 29. Francuski filozof w swych pracach zazwyczaj kwestionuje pojêcie rzeczywistoci minionej; nie ma bowiem  jego zdaniem  przesz³oci historycznej pozbawionej relacjonuj¹cego j¹ wiadectwa. Z przytoczonej wy¿ej jego wypowiedzi (w obronie  chcia³oby siê rzec  realizmu metafizycznego) zdaje siê wynikaæ
wprost, ¿e czym innym jest obiektywnoæ wypowiedzi historyka, czym innym za mowa
rzeczy bezporednio relacjonuj¹ca przesz³oæ, mimo ¿e  jak sam Ricoeur pisze  niemo¿liwa do zaistnienia bez odczytuj¹cego j¹ interpretatora.
6 B. Olsen, Material Culture after Text: Re-Membering Things, Norwegian Archaeological Review 2003, t. 36, nr 2, s. 87104.
7 I. Kopytoff, op. cit., s. 249.
8 T. Dant, op. cit., s. 14.
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pierwszy nowoczesnego ¿ycia spo³ecznego; bardziej eksponuje w ten sposób
jego powierzchowne przejawy, marginalizuj¹c to, co stanowi jego istotê. Kultura materialna nie jest bowiem dziedzin¹ autonomiczn¹, funkcjonuj¹c¹ niezale¿nie od zwi¹zków symbolizowania, zw³aszcza je¿eli chodzi o spo³eczeñstwa archaiczne. Nie jest równie¿ pozbawiona  jak pisze J. Kmita  wartociuj¹cych
wiatopogl¹dowo sankcji w spo³eczeñstwach nowo¿ytnych.
Kiedy jednak mówimy, ¿e rzeczy maj¹ swoj¹ biografiê, ¿yj¹ w³asnym, niezale¿nym od cz³owieka ¿yciem, czyni¹c tak gwoli os³abienia antropomorficznego postrzegania rzeczywistoci, staramy siê wyeliminowaæ nasz sposób wartociowania i postrzegaæ wiat w sposób aksjologicznie neutralny, jak swego czasu
chcia³ tego Max Weber czy wspomniany wy¿ej L. von Ranke. Idzie zatem
o wyeksponowanie punktu widzenia, ¿e materialne przedmioty w równym co
najmniej stopniu mówi¹ nam o otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, co postrzegaj¹cy
je obserwator. Mówimy co najmniej, poniewa¿ w owym d¹¿eniu do równowagi miêdzy rzeczami a sposobem mówienia o nich  jêzykiem (szerzej: kultur¹)  tkwi w istocie rzeczy przekonanie o prymarnym charakterze rzeczy. Bowiem to, co materialne, tj. rzeczy, poprzez sw¹ zmys³ow¹ uchwytnoæ, staj¹ siê
 w przeciwieñstwie do tego, co siê o nich mówi, a wiêc w przeciwieñstwie do
kulturowej zmiennoci, a wiêc nietrwa³oci i przemijalnoci  gwarantem poczucia pewnoci. Dlatego te¿ powrót do materialnoci czy te¿ powrót do rzeczy
traktowany jest niekiedy jako powrót do istoty samej, do ród³owych pocz¹tków
wyprzedzaj¹cych to, co zosta³o na nich jêzykowo nadbudowane (st¹d u Domañskiej pojawia siê projekt archeoontologii). Przywodzi na myl s³ynne has³o Husserlowskiej fenomenologii: powrót do rzeczy samych czy te¿ powrót do róde³. Mimo ¿e, dla Husserla rzeczy nie s¹ pozazmys³owymi res, nie maj¹
charakteru materialnego (fizykalnego), lecz s¹ to fenomeny, wród których wystêpuj¹ równie¿ rzeczy, to owa skojarzeniowoæ prowadzi do wniosku, i¿ to w³anie rzeczy (w sensie fizykalnym), nie za jêzykowe o nich wypowiedzi stanowi¹ istotê badania. W zwi¹zku z czym ponownie od¿ywaj¹ przyrodoznawcze
nadzieje humanistów, widoczne zw³aszcza wród archeologów. Wszak¿e sam
Husserl nonsensem nazwa³ wszelkie próby wprowadzania do humanistyki przyrodoznawczego pojêcia obiektywnoci, g³osz¹c przy tym istotow¹ wzglêdnoæ
wszelkich historycznych wiatów i wszelkiego poznania historycznego.
Przemienne stosowanie terminów powrót, zwrot staje siê swoist¹ gr¹ jêzykow¹, maj¹c¹ na celu  zdawa³oby siê  unikanie powtórzeñ, jednak nie jest
kwesti¹ stylu. U¿ycie wyra¿eñ zwrot ku materialnoci czy zwrot ku rzeczom
w miejsce powrót do materialnoci ma swoje okrelone konsekwencje. Nie jest
to ju¿ bowiem wy³¹cznie powrót do uprzednio praktykowanej postawy badawczej, wed³ug której materialna baza ma charakter prymarny nad kulturow¹ jej
nadbudow¹. U¿ycie terminu zwrot poprzez grê skojarzeniow¹ z okreleniem
zwrot jêzykowy nabiera szczególnej wymowy, nadaje zwi¹zanej z nim posta-
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wie badawczej charakter rewolucji naukowej w humanistyce. Eksponuje znaczenie reprezentowanego przez u¿ytkowników tych okreleñ programu badawczego jako momentu prze³omowego w naukach humanistycznych, podobnie jak to
mia³o miejsce chocia¿by w przypadku linguistic turn. Owa prze³omowoæ to
 zdaniem Ewy Domañskiej, identyfikuj¹cej siê z przedstawicielami owego materialnego ukierunkowania badawczego  mo¿liwoæ przekraczania granic miêdzy poszczególnymi dyscyplinami, mo¿liwoæ zniesienia bariery miêdzy przyrodoznawstwem a humanistyk¹. To st¹d w³anie pojawia siê konkluzja
prowadzonego przez Domañsk¹ wywodu o mo¿liwoci zbli¿enia czy wrêcz po³¹czenia przyrodoznawstwa i humanistyki, a co za tym idzie  stosowania w tej
ostatniej tych samych co w przyrodoznawstwie metod badawczych9.
Szczególne znaczenie ma to dla archeologii, która badaj¹c materialne pozosta³oci po spo³eczeñstwach minionych, sama w zwi¹zku z tym mieni siê byæ
nauk¹ tyle¿ przyrodnicz¹, co humanistyczn¹10 . Ten punkt widzenia pozostaje
w ca³kowitej zgodnoci nie tylko z przekonaniami archeologów. Jak pisze M. Kra9 Przypomnijmy w tym momencie sformu³owan¹ na marginesie hermeneutyki H.G. Gadamera wypowied Paw³a Dybla: domaganie siê, aby w humanistyce stosowano »twarde«
metody, zaczerpniête ¿ywcem z nauk przyrodniczych i cis³ych, dowodzi tylko twardog³owoci autorów, którzy je formu³uj¹  i niczego wiêcej. P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków 2004, s. 162. Polemika z pogl¹dami
E. Domañskiej znalaz³a wyraz w artykule J. Kowalewskiego i W. Piaska, W poszukiwaniu
utraconej Rzeczywistoci. Uwagi na marginesie projektu zwrot ku rzeczom w historiografii
i archeologii, (w:) J. Kowalewski, W. Piasek, M. liwa (red.), Rzeczy i ludzie..., s. 6181.
W odpowiedzi na ni¹ E. Domañska wraz z norweskim archeologiem Bj¸rnarem Olesnem
 zdawa³oby siê  ³agodzi swoje stanowisko, wrêcz przeciwstawia je swoim wczeniejszym
wypowiedziom, tytu³uj¹c wspólny z Olesnem artyku³: Wszyscy jestemy konstruktywistami,
(w:) J. Kowalewski, W. Piasek, M. liwa (red.), Rzeczy i ludzie..., s. 83100. Otó¿ nic bardziej mylnego. E. Domañska, odwo³uj¹c siê tu do Latourowskiej interakcji ludzi i nie-ludzi
(rzeczy), wspó³konstruuj¹cej spo³eczn¹ rzeczywistoæ (B. Latour, Pandoras Hope. Essays on
the Reality of Science Studies, Harvard University Press, Cambridge 1999), pozostaje w zgodnoci ze wspó³autorem przywo³anego artyku³u  B. Olesnem, którego bardziej  jak twierdzi
 interesuje druga strona historii: jak przedmioty konstruuj¹ podmiot. Zwi¹zek przyczynowo-skutkowy miêdzy zdarzeniami fizycznymi (przedmiotami jako przyczynami sprawczymi)
a mentalnymi stanami umys³u jest tutaj niemal¿e wyra¿any wprost. Tak te¿ odczytuje go
E. Domañska, deklaruj¹c swój konstruktywistyczny punkt widzenia. Rzecz jasna chodzi tu
o konstruowanie podmiotu przez przedmiot. Kiedy wiêc Hayden White pisze w swej opinii
o ksi¹¿ce Domañskiej (2006) o wyranie ontologizuj¹cym nastawieniu, w opinii, której fragment zamieszczono na ok³adce: Autorka w ¿adnym razie nie jest historiograficzn¹ konstruktywistk¹; nie ma w¹tpliwoci, ¿e przesz³oæ naprawdê istnia³a, ¿e realne zdarzenia faktycznie
mia³y miejsce..., oznacza to, ¿e jest wyrazicielem innego rodzaju konstruktywizmu, wed³ug
którego wiat konstruuje podmiot co najmniej w takim samym stopniu, jak podmiot konstruuje przedmiot. Trudno nie zgodziæ siê z wypowiedzi¹, ¿e przesz³oæ istnia³a, podobnie jak
z przekonaniem, ¿e wiat zewnêtrzny istnieje. Problem jednak w tym, ¿e nie istnieje jakikolwiek zewnêtrzny opis tego wiata, tak jak nie istnieje zewnêtrzny opis przesz³oci.
10 C. Renfrew, P. Bahn, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa 2002, s. 12.
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jewski: Analiza przedmiotów i sposobów ich u¿ywania [...] pozwala przyjrzeæ
siê rzeczywistoci spo³ecznej z innej perspektywy, z jeszcze jednej perspektywy11. Jednak¿e zwróæmy uwagê, ¿e owo przygl¹danie siê, to przygl¹danie siê
cz³owieka, które nie jest bynajmniej przygl¹daniem siê rzeczywistoci spo³ecznej oczyma rzeczy. Rzeczy nie mówi¹ tak, jak wed³ug sformu³owania R. Rortyego: wiat nie mówi. Tylko my to robimy. wiat mo¿e, kiedy ju¿ zaprogramujemy siê przy pomocy jakiego jêzyka, sprawiæ, ¿e bêdziemy ¿ywiæ
pewne przekonania. Nie mo¿e on jednak zaleciæ nam jêzyka, którym mielibymy mówiæ12.
Mamy wiêc tutaj do czynienia z klasycznym przypadkiem uznawania tzw.
monizmu metodologicznego, redukuj¹cego opisy wydarzeñ mentalnych do opisów wydarzeñ fizykalnych, inaczej mówi¹c  monizmu likwiduj¹cego w gruncie rzeczy (jak wykaza³ to J. Kmita na przyk³adzie analizy pragmatystycznego
monizmu fizykalnego W. Quinea i anomijnego monizmu fizykalnego D. Davidsona) humanistykê jako rodzaj poznania przekraczaj¹cego granicê autorefleksji.
E. Domañska i B. Olesn, przybli¿aj¹c ow¹ koncepcjê, staraj¹ siê j¹ uzasadniæ
odwo³aniem do autorytetu francuskiego filozofa i socjologa wiedzy Bruno Latoura13. Lansuj¹ na gruncie reprezentowanych przez siebie dyscyplin koncepcjê
aktora-sieci: jednoci kultury i natury czy jednoci podmiotu i przedmiotu (actor-network theory  ANT). Wyra¿a on m.in. przekonanie, ¿e rzeczy (mimo ¿e s¹
nieme) wspó³tworz¹ rzeczywistoæ kulturow¹ z cz³owiekiem nadaj¹cym owym
rzeczom znaczenia. Mieszaj¹c to, co ludzkie i to, co nie-ludzkie, z rzeczami, koncepcja Latoura  okrelana mianem socjoprzyrody  ma na celu likwidacjê radykalnej ró¿nicy miêdzy humanistyk¹ a przyrodoznawstwem, zawiera równoczenie
postulat porzucenia dualizmu ontologicznego i epistemologicznego na rzecz budowania hybrydycznych sieci powi¹zañ bêd¹cych jednoczenie przyrodniczymi,
spo³ecznymi i dyskursywnymi.
Jednak¿e zdaniem Krzysztofa Abriszewskiego, tak silnie eksponowanego
przez Domañsk¹ i Olesna pojêcia konstruowania sam Bruno Latour u¿ywa³
g³ównie w swoich wczeniejszych pracach. Z czasem jego stosowanie coraz bardziej obwarowa³ ró¿nego rodzaju zastrze¿eniami, by wreszcie uszczypliwie je
atakowaæ14. Atak na pojêcie konstruowania i próba dowartociowania rzeczy
zbli¿aj¹ Latoura  zdawa³oby siê  do podejcia realistycznego. Sam zreszt¹
okrela swoje stanowisko mianem realizmu rzeczywistego, antyesencjalistycz11

M. Krajewski, W stronê socjologii przedmiotów, (w:) M. Golka (red.), W cywilizacji
konsumpcji, Poznañ 2004, s. 44.
12 R. Rorty, Przygodnoæ, ironia i solidarnoæ, Warszawa 1996, s. 22.
13 B. Latour, Pandoras Hope...; idem, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory, Oxford University Press, Oxford 2005.
14 K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowoæ, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków 2008, s. 72.
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nego, a wiêc realizmu przetworzonego. Nigdzie jednak, w zwi¹zku ze zmiennoci¹ relacji, nie znajdziemy w pracach Latoura  jak pisze cytowany Abriszewski
 czego na kszta³t rzeczywistoci bazowej. Inicjatywa dzia³ania nie sytuowa³aby
siê po ludzkiej stronie, ale i tak¿e po stronie nie-ludzkiej: Celowe dzia³ania intencjonalne mog¹ nie byæ w³asnoci¹ rzeczy, ale nie s¹ te¿ w³asnoci¹ ludzi15.
S¹ w³asnoci¹ sieci  niezró¿nicowanej na to, co ludzkie i nie-ludzkie  relacyjnej ca³oci. Aktorem dzia³aj¹cym jest bowiem sieæ relacji. St¹d relacjonizm. Za
realizm jest przezeñ postrzegany z perspektywy relacjonizmu w³anie jako efekt
fabrykowania faktów w wyniku dzia³ania zmieszanych ze sob¹ czynników
ludzkich i pozaludzkich. W procesie fabrykowania wzrasta autonomia czynników pozaludzkich; innymi s³owy wzrasta ich realnoæ.
Wyeksponowany przez Latoura relacjonizm zdaje siê pozostawaæ bliski koncepcyjnie relacjonizmowi Georgio Colliego16 i uto¿samiaj¹cej siê z jego pogl¹dami Hanny Buczyñskiej-Garewicz, t³umaczki dzie³a w³oskiego filozofa.
Zw³aszcza wtedy, kiedy Latour pisze, ¿e rzeczy s¹ zbyt rzeczywiste, by byæ
przedstawieniami.... Zdaniem G. Colliego i H. Buczyñskiej-Garewicz: Przedstawienie nie jest aktem wiadomoci ani obrazem w umyle. Jest natomiast relacj¹, w której co pokazuje, anonsuje swoje istnienie. [...] Nie jest [...] ani podmiotowe, ani przedmiotowe, lecz poprzedza i implikuje to zró¿nicowanie, które
dopiero z niego siê wy³ania. Owe dwa bieguny nie s¹ jednak trwa³e, lecz s¹
zmiennymi stronami relacji stale na nowo i ró¿norodnie siê kszta³tuj¹cymi17.
Cytowana autorka podsumowuje punkt widzenia Colliego nastêpuj¹co: To nie
podmiot tworzy rzeczywistoæ, to nie »ja« tworzy byt. Ka¿de przedstawienie
zawiera, czy raczej go implikuje, ale nie jest tworzone przez podmiot, za pocz¹tek wychodzi [...] od strony przedmiotu, a nie podmiotu. Dlatego te¿ pojawia siê jej wypowied, ¿e Z³udzeniem i nieprawd¹ jest teza Rortyego, ¿e nie
wiat mówi jêzykiem, jedynie i wy³¹cznie my nim mówimy18. Przywo³ana autorka, przeciwstawiaj¹c siê tezie Rortyego, przywo³uje wypowiedziane w duchu idei strukturalistycznej s³owa Witolda Gombrowicza: nie my mówimy s³owa, tylko s³owa nas mówi¹. Oznacza to, ¿e gdy my mówimy, mówi sam jêzyk,
jêzyk mówi cz³owiekiem  jak by to powiedzia³ Heidegger. Inaczej nigdy nasza mowa nie by³aby mo¿liwa. H. Buczyñska-Garewicz, zafascynowana filozofi¹ ekspresji Georgio Colliego, filozofi¹  jak pisze  rozwa¿aj¹c¹ sposoby wyra¿ania siê natury, twierdzi, i¿ cz³owiek jest tylko co najwy¿ej ich czêci¹ jako
odbiorca i obserwator, lecz nigdy nadawc¹, nigdy samodzielnym pocz¹tkiem.
Znacz¹ce podobieñstwo do tego pogl¹du odnajdujemy w wypowiedzi B. Latoura o swojej ksi¹¿ce Polityka natury. Ksi¹¿ka ta nie ma w zasadzie autora
15
16

B. Latour, Pandoras Hope..., s. 192.
G. Colli, Filozofia ekspresji, Kraków 2005.
17 H. Buczyñska-Garewicz, Prawda i z³udzenie. Esej o myleniu, Kraków 2008, s. 282283.
18 Ibidem, s. 278.
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 ma raczej sekretarza redakcji, który zobowi¹zany by³ spisaæ i w³aciwie wprowadziæ poprawki. Autor wyra¿aæ siê bêdzie w sposób bardziej osobisty w przypisach, gdzie cytowaæ bêdzie te dowiadczenia czy lektury, które w szczególny
sposób nañ wp³ynê³y. Sekretarz w tekcie g³ównym zasadniczo pos³ugiwaæ siê
bêdzie pierwsz¹ osob¹ liczby mnogiej, jako przystoi osobie mówi¹cej w imieniu »wspó³pracownika« w najszerszym wymiarze. Sekretarz powstrzymywaæ siê
bêdzie, na ile to mo¿liwe, od wtr¹cania siê w niespieszn¹ i starann¹ pracê pojêciow¹, która jako jedyna powinna absorbowaæ czytelnika19. W obydwóch przypadkach, zarówno w pogl¹dach Colliego i Buczyñskiej-Garewicz, jak i w wypowiedzi Latoura, mamy do czynienia z wyran¹ têsknot¹ do uniwersalnych idei
metafizyki. Dla pe³niejszego uzasadnienia swego punktu widzenia BuczyñskaGarewicz odwo³uje siê do sformu³owania Colliego, którego zdaniem: oko widzi s³oñce, bo s³oñce jest, rêka czuje ziemiê, bo ziemia jest, zatem [...] tym,
kto mówi, jest wiat, a cz³owiek stara siê jedynie odczytywaæ te nieintencjonalne znaki, wiêc wiat jest przedstawieniem. wiat jako przedstawienie nie jest
jednak subiektywnym konstruktem umys³u [...]. wiat jako przedstawienie istnieje poza wiadomoci¹. Skoro tak, to powstaje pytanie: dlaczego wiat ok³amywa³ spo³eczeñstwa minione, mówi¹c im (nieintencjonalnie  wed³ug Buczyñskiej-Garewicz), ¿e ziemia jest p³aska oraz ¿e s³oñce rankiem wschodzi,
a wieczorem zachodzi po ca³odziennej wêdrówce po niebie? W oczekiwaniu
 jak mo¿na s¹dziæ  na tego typu pytania autorka ponownie przywo³uje wypowied Colliego, pisz¹c tym razem tak, jak Artur Schopenhauer: wiat jest naszym
przedstawieniem. Tak pojmowane przedstawienie odsy³a  zdaniem Colliego
i Buczyñskiej-Garewicz  do innego sposobu bytowania wiata, analogicznego do
Kantowskiej rzeczy samej w sobie, wiata jako konceptu rozumu, wiata, do
którego dostêp jest niemo¿liwy. Zapytajmy wobec tego: sk¹d wiemy, ¿e to wiat
mówi, a nie my, skoro nie mamy do niego ¿adnego dostêpu? Wynika st¹d, ¿e
ca³a ekwilibrystyka mylowa Colliego i Buczyñskiej-Garewicz skonstruowana
zosta³a po to, by w ostatecznoci przyznaæ jednak racjê Rortyemu.
Je¿eli zatem, w myl propozycji zwolenników has³a powrót do materialnoci, problem ród³a archeologicznego czy historycznego ujêlibymy w innym
kontekcie interpretacyjnym ani¿eli konstruktywizm, semiotyka, teoria dyskursu, teoria reprezentacji20, a wiêc gdybymy abstrahowali od ustaleñ, jakie pojawi³y siê po zwrocie jêzykowym, wówczas zmuszeni bylibymy uj¹æ problem
w duchu realizmu metafizycznego. Winnimy wówczas respektowaæ przekonanie, ¿e wydobywane przez archeologa materialne po spo³eczeñstwach minionych
pozosta³oci s¹ czêci¹ przesz³oci dostêpn¹ wprost naszemu postrzeganiu zmy19

B. Latour, Polityka natury. Nauki wkraczaj¹ do demokracji, prze³. A. Czarnacka, Wyd.
Krytyki Politycznej, Seria Idee 14, Warszawa 2009, s. 23.
20 E. Domañska, Problem rzeczy..., s. 2829.
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s³owemu. Je¿eli powrót do rzeczy mia³yby byæ równoznaczny z propozycj¹
wyeliminowania problemu przedstawiania, oznacza³oby to powrót do czystej
faktycznoci pojmowanej na sposób fizykalno-metafizyczny, to¿samej z wiar¹
w realnoæ wiata takiego, jakim go widzimy. Przypomnijmy tu jednak Schopenhauerowsk¹ formu³ê przedstawiania opart¹ na Kantowskiej analizie o ograniczonoci naszego poznania, podzielan¹ przez F. Nietschego, jak równie¿ M. Heideggera. Przedstawienie to ca³okszta³t ludzkich w³adz postrzegania; wiat jest
moim przedstawieniem21  pisze Artur Schopenhauer, wyra¿aj¹c sw¹ myl
w sposób bardzo wyrazisty ju¿ w samym tytule swego dzie³a wiat jako wola
i przedstawienie. Je¿eli tak, to wiat nie jest wiatem samym w sobie. Przedstawianie, któremu Heidegger powiêca sw¹ rozprawê Co zwie siê myleniem?, nie
jest wiêc odtwarzaniem wiata, lecz stosunkiem cz³owieka do otaczaj¹cej go rzeczywistoci, rzeczywistoci przed nim przezeñ przedstawionej, usytuowanej naprzeciw, jako to ma miejsce w przypadku rzeczy, przedmiotów. S¹ one przed-miotane, usytuowane naprzeciwko jako przedmioty okrelaj¹ce twórcz¹ aktywnoæ
cz³owieka, odró¿niaj¹c¹ go od samej natury i tego, co zosta³o przezeñ wytworzone. Uprzedmiotowienie czy te¿ urzeczowienie aktywnoci twórczej cz³owieka to
nie tylko jej utrwalenie w materialnej postaci i przedstawienie. To przede wszystkim przeciw-stawienie efektów owej dzia³alnoci cz³owieka jemu samemu,
umo¿liwiaj¹ce ogl¹d i poznawanie w³asnej aktywnoci twórczej. Zdaniem
Heideggera mamy tu do czynienia z przekszta³caniem postawy przednaukowej
w postawê naukow¹ poprzez zasadniczy akt uprzedmiotowienia. Tak oto przedmioty staj¹ siê przedmiotami naszego dowiadczenia, inaczej mówi¹c  danymi
obserwacyjnymi.
Spróbujmy zatem odpowiedzieæ na pytanie: czym wobec tego s¹ odkrywane
przez archeologa przedmioty z przesz³oci, jedyne po niej wiadectwa  dane
obserwacyjne? Wed³ug W. Quinea, kiedy epistemologia dokona³a zwrotu ku
analizie jêzyka, zamiast o przedmiotach, winnimy mówiæ o terminach obserwacyjnych. Z uwagi jednak na fakt, ¿e nie wszystkie z nich dotycz¹ przedmiotów,
Quine proponuje okrelenie zdania obserwacyjne22.
Krzemieñ, br¹z, ceramika to najprostsze jednowyrazowe zdania obserwacyjne. S¹ one zdaniami okazjonalnymi, sprawozdaniami z bezporednio obserwowanych sytuacji, sprawozdaniami o charakterze intersubiektywnym, tzn.
u¿ywanymi i akceptowanymi w danej wspólnocie jêzykowej. Uczymy siê ich w
nastêpstwie bezporedniego ich powi¹zania z pobudzeniami zmys³owymi. Inaczej mówi¹c, ród³o znaczenia owych wyra¿eñ jêzykowych ma charakter bodcowy. Zatem interesuj¹ce nas tu przedmioty materialne jako dane obserwacyjne
s¹ niczym innym jak reakcj¹ na bodce, podra¿nienia powierzchni nerwowej,
21
22

A. Schopenhauer, wiat jako wola i przedstawienie, Warszawa 1995, t. 1, s. 5.
W.O. Quine, Od bodca do nauki, Warszawa 1998, s. 37.
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które jednak dzieli przepaæ od obserwowanych przedmiotów. ród³a znaczeñ
bodcowych (sygna³y empiryczne wed³ug J. Kmity) maj¹ charakter przedjêzykowy i znajduj¹ wyraz w zdaniach okazjonalnych wyra¿anych spontanicznie,
jako ¿e nie nale¿¹cych jeszcze do jêzyka danej wspólnoty kulturowej. Znaczenia bodcowe nie s¹ jednak podyktowane przez przedmioty materialne same
w sobie. Konstytuuj¹ siê one bowiem na podstawie ju¿ istniej¹cych w danym
jêzyku znaczeñ, znaczeñ bodcowych. U¿ycie owych sygna³ów bodcowych
w postaci zdañ okazjonalnych jest wiêc kontrolowane przez otoczenie kulturowe. Bodce, w zale¿noci od jêzyka u¿ywanego przez obserwatora, s¹ przezeñ w ró¿ny sposób przetwarzane. Wypowiadane w zwi¹zku z nimi zdania okazjonalne, by mog³y byæ z kolei uznane za zdania obserwacyjne, musz¹ byæ
uzgodnione przez wszystkich u¿ytkowników danego jêzyka, którym pos³uguje
siê obserwator.
Poniewa¿ zdania okazjonalne wypowiadane przez archeologa nie mog¹ byæ
zdaniami uzgodnionymi  jak pisze A. Pa³ubicka  z u¿ytkownikami tych przedmiotów z przesz³oci tak, jak to ma miejsce  przyk³adowo  w przypadku etnologów badaj¹cych wspó³czesne im spo³ecznoci, tym samym zdania okazjonalne okazuj¹ siê zdaniami obserwacyjnymi uzgodnionymi w spo³ecznoci
archeologów, do której nale¿y badacz23. W ten oto sposób wiadectwa empiryczne  zdania obserwacyjne potwierdzaj¹ce dan¹ teoriê  nie s¹ rezultatem obserwacji przedmiotów takimi, jakimi one by³y same w sobie. S¹ rezultatem uzgodnieñ w otoczeniu kulturowym badacza.
W tym momencie zwróæmy uwagê na zamieszczony przez Ludwiga Wittgensteina w jego Dociekaniach filozoficznych obraz kaczko-zaj¹ca24. Okazuje siê,
¿e ów fizyczny obraz postrzegany jest przez obserwatora w taki sposób, ¿e widzi on wy³¹cznie albo kaczkê, albo zaj¹ca, nigdy za kaczko-zaj¹ca; nie jest bowiem mo¿liwe równoczesne ich postrzeganie. Skoro wiêc obraz rzeczywisty (fizyczny) to obraz kaczko-zaj¹ca, oznacza to, ¿e obraz mentalny w umyle jest
czym innym ani¿eli obraz fizyczny. Mo¿na by powiedzieæ, u¿ywaj¹c s³ów
J. Mitterera, ¿e przedmiot opisu nie jest tym samym, co opis przedmiotu25.
Z faktu, ¿e percepcja nie odzwierciedla rzeczywistoci takiej, jak¹ ona jest sama
w sobie, doskonale zdawali sobie sprawê staro¿ytni Grecy podczas wznoszenia
wi¹tyñ. wiadomoæ tego, ¿e ludzkie oko w swym postrzeganiu zawsze dokonuje przekszta³cenia rzeczywistoci, by³a powodem wprowadzania korekt w proporcjach kolumnady frontonów wi¹tyñ tak, by uzyskaæ po¿¹dany efekt optyczny,
23 A. Pa³ubicka, W.V. Quinea projekt epistemologii naturalizowanej a badania archeologiczne, (w:) eadem (red.), Szkice z filozofii kultury, Poznañ 1994, s. 27.
24 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 1972, s. 271.
25 J. Mitterer, Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, t³um.
M. £ukasiewicz, Warszawa 1996, s. 36.
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odmienny od rzeczywistego26. W obraz mentalny wpisana jest wiêc interpretacja;
obraz mentalny i pozostaj¹ca z nim w zwi¹zku interpretacja jest konstrukcj¹27
ujawniaj¹c¹ fundamentaln¹  wed³ug wyra¿enia Jerzego Kmity  rolê kultury
w konstrukcji wiata realizmu naturalnego, ³¹czonego przez realistê w pewnego
rodzaju fantazjê metafizyczn¹.
Archeolodzy wszak¿e rezygnuj¹c z przekonania o odtwarzaniu rzeczywistoci minionej takiej, jak¹ by³a ona sama w sobie, nader czêsto gwoli kompromisu mówi¹ o wspó³konstruowaniu rzeczywistoci minionej: przez ni¹ sam¹ z jednej strony, z drugiej za przez archeologa z punktu widzenia orientacji, której
jest on wyrazicielem. Wynika st¹d przekonanie o istnieniu powi¹zañ przyczynowo-skutkowych miêdzy obserwatorem a rzeczywistoci¹ przezeñ obserwowan¹, miêdzy obrazem fizykalnym owej rzeczywistoci a jej obrazem mentalnym
w umyle badacza, wspó³oddzia³ywaj¹cych na siebie w myl empirystycznej zasady: nie ma niczego w umyle, czego przedtem nie by³oby w zmys³ach. Tymczasem, jak wynika z tego, co powiedziano wy¿ej, mamy do czynienia z sytuacj¹
odwrotn¹; nie ma niczego w zmys³ach, czego przedtem nie by³oby w umyle.
Zauwa¿my, ¿e ju¿ samo pojêcie przesz³oci zak³ada przyczynowoæ; jest traktowane jako przyczyna nastêpuj¹cej po niej teraniejszoci, bêd¹cej jej skutkiem.
Materialne pozosta³oci po spo³eczeñstwach minionych uk³adamy w zwi¹zki
przyczynowo-skutkowe, w linearne ci¹gi wydarzeñ, konstruuj¹c tym samym rzeczywistoæ, o której mówimy, ¿e jest przesz³oci¹ realn¹ i ca³kowicie od nas niezale¿n¹. Tak wiêc za³o¿enie o przyczynowoci pozostaje w zwi¹zku z przekonaniem nie tylko o strukturze realnego wiata, lecz równie¿ wiata ci¹g³ego.
Tymczasem  jak wynika z tego, co powiedziano wy¿ej  relacje przyczynowe,
o których mówimy, ¿e s¹ wpisane w strukturê realnego, niezale¿nego od nas
wiata, s¹ w gruncie rzeczy umieszczone w nas samych, tak jak w nas samych
tkwi potrzeba istnienia wiata ci¹g³ego. Zwi¹zek przyczynowo-skutkowy nie jest
wiêc relacj¹ fizyczn¹. Przyczyny i skutku nie powinno siê reifikowaæ, jak to
czyni¹ przyrodoznawcy (i wszyscy, którzy wykazuj¹ dzi podobn¹ sk³onnoæ do
naturalistycznego mylenia) zgodnie z panuj¹cym ba³wañstwem mechanicystycznym, który ka¿e przyczynie dopóty naciskaæ i przeæ, a¿ przyniesie to skutek;
»przyczyn¹« i »skutkiem« nale¿y siê pos³ugiwaæ jedynie jako czystymi pojêciami, to znaczy jako konwencjonalnymi fikcjami, które s³u¿¹ oznaczaniu, porozumieniu, a nie wyjanianiu. »Byt sam w sobie« nie zna czego takiego jak »zwi¹zek przyczynowo-skutkowy«, jak »koniecznoæ«, jak »psychologiczna niewola«,
nie nastêpuje w nim »skutek po przyczynie«, nie rz¹dzi w nim ¿adne »prawo«.
To my sami wymylilimy przyczyny, nastêpstwo, wzajemnoæ, relatywnoæ,
przymus, liczbê, prawo, wolnoæ, podstawê, cel; a gdy ten wiat symboli jako
26

H. Mamzer, Archeologia i dyskurs. Rozwa¿ania metaarcheologiczne, Poznañ 2004, s. 56.
H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, prze³. A. Grobler, PWN, Warszawa
1998, s. 231232.
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»byt sam w sobie« wymylamy, wtapiamy w rzeczy, to znów uprawiamy co,
co zawsze uprawialimy  mitologiê28. W wypowiedzi Nietzschego odnajdujemy wiêc antycypuj¹c¹ krytykê pogl¹du formu³owanego pod has³em sprawczoæ rzeczy (agency), rzeczy o intencjonalnej mocy sprawczej, inaczej mówi¹c
 przyczynie prowadz¹cej do zamierzonego (przez ni¹) skutku29.
Przesz³oæ, któr¹ badamy  wbrew naszym przekonaniom  nie jest nam bezporednio dostêpna. Nasze minione doznania, o których mówimy, ¿e je pamiêtamy, a wiêc przesz³oæ znacznie nam bli¿sza ani¿eli ta, która jest przedmiotem
badania archeologa, równie¿ nie jest nam bezporednio dostêpna. Nale¿y do
przesz³oci, w zwi¹zku z czym nie mo¿emy jej naocznie stwierdziæ. Pamiêæ ³¹cz¹ca nasze dowiadczenie z przesz³oci z dowiadczeniem aktualnym nie jest
pamiêci¹ minionych doznañ zmys³owych, lecz pamiêci¹  jakby to powiedzia³
W. Quine  bytów postulowanych przez opisy fizykalne (naukê)30. Je¿eli wiêc
mówimy, ¿e owe doznania pamiêtamy, oznacza to, ¿e skonstruowalimy jak¹
wersjê wydarzeñ dziêki relacjom przyczynowym i sta³ej w owych wydarzeniach
obecnoci naszego ja z umiejscowionymi w owej jani doznaniami31. Wypowiedzi o przesz³oci w takim sensie, w jakim ona by³a sama w sobie, nie s¹ wiêc
mo¿liwe  jak pisze H. Putnam  równie¿ w kategoriach warunków stwierdzalnoci32. Pojêcie warunków stwierdzalnoci redukuje siê zdaniem tego autora do
klasycznego pojêcia warunków prawdziwoci pojmowanych realistycznie, czyli
warunków czyni¹cych nasze wypowiedzi prawdziwymi. W zwi¹zku z tym,
w przypadku wypowiedzi o przesz³oci, cile pojmowane warunki stwierdzalnoci wymaga³yby równoczesnego usytuowania osoby stwierdzaj¹cej zarówno
w przesz³oci, jak i w teraniejszoci, a wiêc w swego rodzaju ponadczasowoci, jak zak³ada to realizm metafizyczny. Tymczasem  przypomnijmy  warunki stwierdzalnoci to rozpoznawalne okolicznoci uprawniaj¹ce nas do przyjê28
29

F. Nietzsche, Poza dobrem i z³em, Kraków 2001, s. 45-46.
U epistemologów znaturalizowanych, na co zwraca uwagê A. Pa³ubicka (Mylenie
w perspektywie porêcznoci a pojêciowa konstrukcja wiata, Bydgoszcz 2006, s. 111), nader
czêsto mówi siê o przyczynowych powi¹zaniach: bodziec  podra¿nienie powierzchni nerwowej, w zwi¹zku z czym nastêpstwa podra¿nieñ stanowi³yby odwzorowanie zewnêtrznych
powi¹zañ przyczynowych. Natomiast sam W. Quine (op. cit., s. 33) pisze o podobieñstwie percepcyjnym jako podstawie wszelkich oczekiwañ, wszelkiego uczenia siê i formowania zwyczajów. Oddzia³uje ono za porednictwem naszej sk³onnoci do oczekiwania, ¿e podobne pobudzenia percepcyjne bêd¹ mieæ do siebie podobne nastêpstwa percepcyjne. Zdaniem Quinea, ta
pierwotna postaæ indukcji, jak¹ jest podobieñstwo percepcyjne, nie jest w ca³oci wyuczona, jest
tak¿e w czêci wrodzona (a czêciowo uformowana przez dowiadczenie). To dobór naturalny
wyposa¿y³ nas w standardy podobieñstwa percepcyjnego, które dobrze odpowiadaj¹ regularnociom przyrodniczym, umo¿liwiaj¹c nam wiêcej ni¿ przypadkowy sukces w naszych przewidywaniach. Indukcja tego rodzaju s³u¿y nam, jak i innym zwierzêtom.
30 W. Quine, op. cit., s. 27.
31 H. Putnam, op. cit., s. 232.
32 Ibidem, s. 287.
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cia okrelonego zdania, które s¹ warunkami aktualnie stwierdzanymi; wymagaj¹ usytuowania podmiotu stwierdzaj¹cego w obecnym czasie. Nie s¹ wiêc mo¿liwe wypowiedzi o przesz³oci obserwatora usytuowanego w teraniejszoci, tak
by spe³nia³ on warunki stwierdzalnoci. Ka¿de usytuowanie w teraniejszoci
osoby stwierdzaj¹cej o przesz³oci jest usytuowaniem historycznie i kulturowo
zmiennym. Jej wypowiedzi nie mog¹ byæ wypowiedziami ponadczasowymi, tzn.
ponadkulturowymi, ahistorycznymi. S¹ to wypowiedzi intencjonalne, aksjologicznie ukierunkowane kontekstem kulturowym (teraniejszoci¹), w którym
usytuowana jest osoba stwierdzaj¹ca. Oznacza to, ¿e wypowiedzi o przesz³oci
s¹ implicite wypowiedziami o obecnych dowiadczeniach osób wyra¿aj¹cych
owe wypowiedzi. Inaczej mówi¹c  s¹ wypowiedziami o teraniejszoci.
Kiedy wiêc mówimy o materialnych przedmiotach, a tym bardziej o przedmiotach z przesz³oci, w której je umiejscowilimy, to mówimy o przedmiotach
przetworzonych w naszym umyle, z punktu widzenia naszych w³asnych dowiadczeñ w rzeczywistoci, która nas otacza, nie za nabywanych z przesz³oci, w której nigdy nie bylimy. Nasze wypowiedzi zarówno o przedmiotach, jak
i o przesz³oci, w której wystêpowa³y, s¹ wypowiedziami intencjonalnymi. Jednak¿e to owe wypowiedzi, inaczej mówi¹c  zdania obserwacyjne, bêd¹ce nonikami wiadectw s¹ tym, co ³¹czy jêzyk z realnymi przedmiotami, z realnym
wiatem, o którym mówi siê w tym jêzyku. Wszak¿e nie ma w nich jeszcze denotowania, tzn. odniesienia do przedmiotów.
W postêpowaniu badawczym zwolenników has³a powrotu do rzeczy chodzi zatem o uprzedmiotowienie wypowiedzi (stwierdzeñ), o ich reifikacjê. Drog¹ w kierunku reifikacji jest sposób budowania zdañ obserwacyjnych, nazywany przez Quinea predykcj¹. Wyjcie poza zwyk³e zdania obserwacyjne polega
na ³¹czeniu dwóch zdañ obserwacyjnych w sposób wyra¿aj¹cy oczekiwanie, np.
gdzie grób, tam cmentarzysko, gdzie domostwo, tam osada (do odkrycia). Po³¹czenia zdañ obserwacyjnych za pomoc¹ predykcji prowadz¹ wiêc do wykraczania poza to, co w danej chwili obserwowalne. Tak po³¹czone zdania Quine okrela mianem obserwacyjnych zdañ kategorycznych, bezporednio wyra¿aj¹cych
oczekiwanie indukcyjne. Zwraca przy tym uwagê, ¿e w³anie obserwacyjne zdania kategoryczne wystêpuj¹ implicite jeszcze w predykcjach (przewidywaniach)
odkryæ archeologicznych i w odcyfrowywaniu inskrypcji33. Na tym w³anie polega droga do powi¹zania nazw z odpowiednimi obiektami czy te¿ przedmiotami. Jednak¿e rzeczy czy przedmioty mog¹ byæ denotowane dopiero przez terminy ogólne, pojêcia. Wówczas to dopiero mamy do czynienia z odniesieniem
przedmiotowym. W³aciwa reifikacja ma charakter teoretyczny.
Przedmioty s¹ wobec tego wiadectwami empirycznymi o charakterze prewidystycznym, przewiduj¹cymi potwierdzenie. Inaczej mówi¹c  s¹ wiadectwa33
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mi potwierdzaj¹cymi dan¹ teoriê przez ow¹ teoriê przewidzianymi. Wed³ug
Quinea wszystkie zdania, nawet te najbardziej pierwotne, s¹ obci¹¿one teori¹.
Zdania obserwacyjne okazuj¹ siê wiêc zdaniami ukierunkowanymi przez teoriê
pozostaj¹c¹ w zwi¹zku z dan¹ orientacj¹ w archeologii, z wartociuj¹c¹ orientacj¹ wiatopogl¹dow¹ znajduj¹c¹ w owych wiadectwach potwierdzenie. Tote¿ archeologia jako nauka empiryczna o kulturze spe³nia zazwyczaj rolê arbitra rozstrzygaj¹cego spory koncepcyjne, arbitra potwierdzaj¹cego lub obalaj¹cego
teorie formu³owane zwykle w oparciu o ród³a pisane. Tymczasem zdaniem
K.R. Poppera, dane obserwacyjne, którymi archeologia siê pos³uguje, s³u¿¹ jedynie do obalania, nie za do uzasadniania teorii. Nie chodzi wiêc o to, by dan¹
teoriê konfrontowaæ z danymi empirycznymi, które zdolna jest ona przewidzieæ,
lecz z tymi, których dostarczaj¹ teorie wzglêdem niej alternatywne. Przypomnijmy w tym momencie analizowane przez Quinea zjawisko niedodeterminowania empirycznego wiedzy naukowej i zwi¹zan¹ z nim koncepcjê wieloci alternatywnych, daj¹cych siê obroniæ sposobów ujmowania (opisów, obrazów) wiata
natury. Wewn¹trz ka¿dego z nich, arbitralnie wybranego ujêcia wiata, nadal jednak mamy do czynienia z niedodeterminowaniem przek³adu czy niedodeterminowaniem odniesienia.
Jak ju¿ mówilimy, zwolennikom has³a powrotu do rzeczy chodzi
o uprzedmiotowienie, inaczej mówi¹c  o powi¹zanie nazw z odpowiednimi
przedmiotami, o semantyczne, a zw³aszcza literalne odniesienia przedmiotowe
uzgodnionych spo³ecznie (kulturowo) wyra¿eñ jêzykowych. Nazwy przedmiotów materialnych (naturalnych) maj¹ bowiem swoje odniesienia przedmiotowe,
które usi³ujemy uchwyciæ za pomoc¹ opisów. Zatem nasz opis rdzenia krzemiennego (jego obraz) jest odniesieniem przedmiotowym wyra¿enia rdzeñ krzemienny. Podkrelmy to z ca³¹ moc¹ jeszcze raz: chodzi o nasz opis rdzenia, nie za
sam rdzeñ. Przedmiot materialny, np. piêciak, z³¹czony jest z nazw¹ poprzez jej
u¿ycie dla nazwania tego w³anie materialnego przedmiotu. Owo z³¹czenie nie
jest jednak jakim metafizycznym klejem (by u¿yæ okrelenia Hilaryego Putnama), lecz wynikiem uzgodnieñ spo³eczno-kulturowych. Maj¹c na uwadze ich
historyczno-kulturow¹ zmiennoæ, mo¿emy powiedzieæ, ¿e opis ów ma charakter zdeformowany. Nie jest wiêc opisem (obrazem) odzwierciedlaj¹cym rzeczywisty przedmiot.
W wyniku komunikacji kulturowej okrelone odniesienia przedmiotowe
przyporz¹dkowuje siê w ramach danego jêzyka odpowiednim przedmiotom czy
fragmentom rzeczywistoci. Uzgodnione spo³ecznie wyra¿enia jêzykowe s¹
 rzecz jasna  równoznaczne z uzgodnionymi spo³ecznie przekonaniami. To
przekonania w³anie, zawsze odniesione do wartoci, okrelaj¹ literalne odniesienia przedmiotowe34. Zatem odniesienia przedmiotowe wyra¿eñ jêzykowych
34
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(stwierdzeñ) s¹ spo³ecznym wyobra¿eniem rzeczywistoci (przedmiotów)
z punktu widzenia z góry uznanych za prawdziwe i akceptowanych spo³ecznie
przekonañ. Odniesienie przedmiotowe  jak pisze J. Kmita  jest centralnym
pojêciem intencjonalnym i jako takie w³anie stanowi o sposobie ³¹czenia siê
s³ów ze wiatem35. Oznacza to, ¿e owo ³¹czenie siê wyznaczane jest przez
tekst czy teorie, w ramach których wystêpuj¹ s³owa (kontekst s³ów) okrelone w sposób podyktowany przez punkt widzenia rozumu usytuowanego
w konkretnym kontekcie kulturowym. Odniesienia przedmiotowe z regu³y nie
s¹ w pe³ni uwiadamiane przez poszczególne jednostki; wiadomoæ jednostkowa, mimo ¿e determinowana spo³ecznie, nie jest powieleniem wiadomoci spo³ecznej. W ka¿dym razie to odniesienia przedmiotowe, nie za rzeczy tworz¹
umeblowanie wiata.
Tak wiêc okrelane przez przekonania literalne odniesienia przedmiotowe s¹
swego rodzaju widzianymi spo³ecznie fragmentami rzeczywistoci. Wynika
st¹d, ¿e badane przez humanistów przedmioty nie s¹ ¿adnymi przedmiotami samymi w sobie, lecz s¹ zawsze ju¿ jako widziane przez okrelone podmioty (dotyczy to tak przedmiotów materialnych, jak fragmentów postrzeganej rzeczywistoci). S¹ one przedmiotami danymi komu w dowiadczeniu36. Tê w³anie
cechê badañ humanistycznych F. Znaniecki okrela mianem wspó³czynnika humanistycznego. Je¿eli wiêc przyj¹æ w lad za J. Kmit¹, ¿e wspó³czynnik humanistyczny to uk³ad przekonañ okrelaj¹cych literalne odniesienie przedmiotowe,
bêd¹ce spo³eczno-subiektywnym (kulturowym) wyobra¿eniem rzeczywistoci37,
a wiêc ujêciem owej rzeczywistoci z punktu widzenia przekonañ akceptowanych spo³ecznie i uznanych za prawdziwe, to badana przez archeologa przesz³oæ
w taki kulturowy sposób jest przezeñ postrzegana. Innymi s³owy  przesz³oæ
odniesiona do wartoci i pozostaj¹cych z nimi w zwi¹zku przekonañ w³aciwych
kulturze badacza jest równoznaczna z przek³adem owej przesz³oci na jego wiat
wyobra¿eñ o niej w owej przesz³oci uprzedmiotowionych. Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e w procesie konstruowania (wytwarzania) przedmiotu poznania rzeczywistoci minionej najpierw mamy do czynienia z konstruowaniem aksjologicznym, a nastêpnie poznawczym. Wartociowanie przenika wiêc ca³¹ nasz¹
praktykê badawcz¹, pocz¹wszy od gromadzenia danych i ich porz¹dkowania
poprzez procedury analityczne po syntetyczne ujêcia pradziejów. W sensie logicznym ma ono charakter przedustawny, mimo ¿e oddzielenie tego, co wartociuj¹ce, od tego, co rzeczywiste (aksjologicznie neutralne), nie jest mo¿liwe.
Gromadz¹c i porz¹dkuj¹c dane  wartociujemy. Wartociuj¹c  interpretujemy.
Interpretuj¹c  konstruujemy.
35

J. Kmita, Jak s³owa ³¹cz¹ siê ze wiatem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznañ
1995, s. 248.
36 F. Znaniecki, Wstêp do socjologii, Warszawa 1988, s. 25.
37 J. Kmita, Z problemów epistemologii..., s. 54.
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Wspó³czynnik intencjonalny odniesieñ przedmiotowych, nierozerwalnie
zwi¹zany z tym, co o tych przedmiotach mówimy, powoduje, ¿e s¹ one  jak
ju¿ mówilimy  faktami zdeformowanymi. Nie znaczy to, ¿e nie istniej¹ fakty
powsta³e niezale¿nie od nas, takie jak warstwy geologiczne czy archeologiczne.
Jednak¿e to, co o nich mówimy, bierze siê z naszych wyborów pojêciowych
i zainteresowañ, mimo ¿e prawdziwoæ lub fa³szywoæ tego, o czym mówimy,
nie jest owymi wyborami podyktowana. St¹d opis tego, co nieintencjonalne, niezale¿ne od nas, skoro jest naszym opisem, jest opisem intencjonalnym. Intencjonalnoæ wdziera siê do naszych wypowiedzi o nieintencjonalnych faktach tak,
¿e przenika ka¿d¹ nasz¹ wypowied, sprawia wra¿enie wszechobecnej. Analityczne rozdzielenie tego, co intencjonalne, od tego, co faktyczne, okazuje siê
niemo¿liwe. U podstaw owych redukcjonistycznych rojeñ, by to, co mentalne, zredukowaæ do tego, co materialne, tkwi wiara w istnienie czystej faktycznoci, pojmowanej na sposób fizykalno-metafizyczny38.
W taki te¿ intencjonalny sposób postrzegana jest owa odleg³a przesz³oæ stanowi¹ca przedmiot naszego archeologicznego badania. Najbardziej wyrazistym
tego dowodem jest trwaj¹cy ponad sto lat spór o to, czy S³owianie, czy te¿ Germanie byli pierwotnymi mieszkañcami ziem obecnie polskich. Tymczasem fizykalny opis przesz³oci nie tworzy fundamentu do jej opisu mentalnego, jak równie¿ opis mentalny nie daje podstawy do opisu fizykalnego; nie istniej¹ miêdzy
nimi zwi¹zki logiczne39. Sk³ad chemiczny surowca u¿ytego do wykonania pos¹gu Juliusza Cezara nie stanowi podstawy do jego opisu mentalnego, nie odpowie nam na pytanie o cechy osobowoci rzymskiego wodza. Podobnie opis
mentalny nie daje siê zredukowaæ do w³aciwoci fizykochemicznych tego surowca. Jego decyzji o podboju Galii  przyk³adowo  nie da siê wyt³umaczyæ
sk³adem chemicznym surowca, z którego wykonano pos¹g Cezara.
Je¿eli zatem nasza wiedza oparta na dowiadczeniu jest konstrukcj¹, tym samym przyj¹æ winnimy, ¿e konstrukcj¹ jest tak¿e nasze dowiadczenie; nie wykracza poza kulturê, w której funkcjonujemy. Nie mo¿emy zdj¹æ naszych kulturowych okularów, by zobaczyæ wiat bez kultury i porównaæ go z percepcj¹
wiata ukszta³towanego przez kulturê40. Wiemy, co odkrywamy, wy³¹cznie dlatego, ¿e dowiadczylimy tego w rzeczywistoci, która nas otacza, nie za w nieistniej¹cej ju¿ przesz³oci. Je¿eli odkrywane przez nas przedmioty z przesz³oci
nie by³yby takimi samymi jak te, które poznalimy zmys³owo w teraniejszoci,
nie mog³yby byæ przedmiotami przez nas rozpoznanymi. Na takim w³anie dowiadczeniu zmys³owym oparta jest nasza wiedza pozwalaj¹ca nam na obserwa38
39

J. Kmita, Jak s³owa ³¹cz¹ siê ze wiatem..., s. 243.
A. Pa³ubicka, Archeologia jako nauka historyczna o kulturze. O badaniu formy i funkcji znalezisk archeologicznych, (w:) A. Buko, P. Urbañczyk (red.), Archeologia w teorii
i w praktyce, Warszawa 2000, s. 80.
40 M. Tomasello, Kulturowe ród³a ludzkiego poznawania, Warszawa 2002, s. 286.
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cjê materialnych przedmiotów z przesz³oci i ich powi¹zañ. Mówimy o nich
spontanicznie  rzec by mo¿na  bezrefleksyjnie w oparciu o wiedzê nale¿¹c¹
do obszaru naszego potocznego dowiadczenia  wspó³czynnika humanistycznego, wed³ug okrelenia F. Znanieckiego41. Pos³uguj¹c siê tego rodzaju wiedz¹,
nie zdajemy sobie sprawy z faktu, i¿ pos³ugujemy siê wiedz¹ kulturowo nabyt¹.
Taka spontanicznoæ powoduje, ¿e charakteryzuj¹c dany wytwór z przesz³oci,
np. naczynie gliniane, nie mylimy w danym momencie o tym, ¿e wiedzê, do
czego s³u¿y³o, czerpiemy z w³asnej, otaczaj¹cej nas rzeczywistoci. Wtedy to denotacje takich przedmiotów obserwacyjnych wywo³uj¹ poczucie naturalnoci czy
wrêcz obiektywnoci naszych o nich wypowiedzi. Owa przeroczystoæ stwarza z³udzenie bezporedniego kontaktu z przesz³oci¹, zw³aszcza wtedy, kiedy kontakt ów sprowadzony zostaje do obserwacji wytworów o charakterze utylitarnym,
nakierowanych na technologiczn¹ u¿ytecznoæ. Wówczas to mówimy, ¿e sposób
u¿ycia tych przedmiotów, w zwi¹zku z tym, ¿e s¹ one takie same jak te, z którymi mamy do czynienia w otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, jest uniwersalny,
a nasze o nich wypowiedzi wypowiedziami obiektywnymi. St¹d pojawia siê z³udzenie korespondencji owych materialnych przedmiotów z tym, co o nich mówimy.
Materialne przedmioty jako przedmioty same w sobie trudno zatem uznaæ za
obiekty kulturowe, je¿eli nie s¹ zaopatrzone przez okrelon¹ semantykê w odniesienia przedmiotowe (znaczenia). Semantykê w danej kulturze tworzy  jak
pisze J. Kmita w cytowanych wy¿ej pracach  ogó³ respektowanych w niej s¹dów dyrektywalnych, które wykazuj¹ obiekty kulturowe s³u¿¹ce wprost komunikowaniu okrelonych stanów rzeczy. Obiektami kulturowymi s¹ wiêc dzia³ania lub ich wytwory zaopatrywane przez okrelon¹ semantykê w odniesienie
przedmiotowe. Oznacza to, ¿e obiekty kulturowe s¹ obiektami semiotycznymi,
jako ¿e s¹ obiektami objêtymi semantyk¹ obecn¹ w danej kulturze. Dotyczy to
równie¿ przedmiotów materialnych, które staj¹ siê obiektami kulturowymi wy³¹cznie wtedy, gdy s¹ zaopatrzone w odpowiedni¹ semantykê. Zatem semantyczne odniesienia przedmiotowe, nie za same przedmioty s¹ korelatami kulturowymi; korelatami semantycznymi nie za przedmiotowymi (rzeczowymi)42. Rzecz
sama w sobie pozbawiona semantycznego odniesienia przedmiotowego korelatem byæ nie mo¿e.
41

F. Znaniecki, op. cit., s. 25.
Odmienny punkt widzenia prezentuje S. Tabaczyñski (Kultura i jej rzeczowe korelaty,
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1993, nr 3, s. 521). Pisz¹c o rzeczowych korelatach kultury, równie¿ w póniejszych artyku³ach, cytowany badacz sytuuje je  jak wykaza³
to J. Topolski w artykule polemicznym O sk³adnikach i korelatach kultury (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1993, nr 3, s. 421425)  poza kultur¹. Dla uzasadnienia swego
reifikuj¹cego stanowiska S. Tabaczyñski odwo³uje siê do wypowiedzi Antoniny K³oskowskiej
oraz do pracy E.T. Halla, Poza kultur¹ (Warszawa 1984).
42
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Pojêcia lub s¹dy o korelatach semantycznych w postaci tych obiektów nigdy
nie podlegaj¹ takiej semantyce, której za³o¿enia uzale¿nia³yby odpowiedni rodzaj owych obiektów od tego, czy respektowane s¹ o nich takie, czy inne s¹dy.
Kamieñ jest kamieniem dlatego, ¿e ma stosowne dlañ w³aciwoci, nie za dlatego, ¿e tak siê o nim s¹dzi  jak to ma miejsce w przypadku charakterystyki
obiektów kulturowych, np. g³azów jako o³tarzy ofiarnych. Zdaniem cytowanego J. Kmity, powy¿sza okolicznoæ t³umaczy zarazem, dlaczego realistyczna teoria poznania, charakterystyczna np. dla scjentystycznie zorientowanej archeologii, najchêtniej odwo³uje siê w swej argumentacji do przyk³adu obiektów
naturalnych, redukuj¹c w ten sposób do ich statusu status obiektów kulturowych.
Badana rzeczywistoæ konstytuuje siê wiêc na podstawie naszego dowiadczenia zmys³owego. Odkrywane przedmioty czy zjawiska przedmiotowe s¹ nimi
dlatego, gdy¿ ukonstytuowane s¹ przez jêzyk, sposób orzekania o nich, odzwierciedlaj¹cy pewne zasady mylenia. Wystêpuj¹ w rzeczywistoci zorganizowanej  jak pisze J. Kmita  przez formê kulturow¹ badacza-obserwatora, tworz¹c równoczenie kontekst strukturalny relacji i ich przeciwieñstw, który owe
przedmioty definiuje. Przedmioty wchodz¹ wiêc w relacje pewnego sposobu
mylenia, kreuj¹c rzeczywistoæ (kontekst) przez ów sposób mylenia konstytuowany. W ten oto sposób owe materialne przedmioty, podobnie jak i miniona
rzeczywistoæ, w której funkcjonowa³y, ³¹cz¹ siê nierozerwalnie z kontekstem
mylowym badacza, z jego kontekstem kulturowym. W zwi¹zku z tym oddzielenie ich obiektywnego charakteru od kontekstu kulturowego, za porednictwem
którego s¹ postrzegane, okazuje siê niemo¿liwe. Nie jest wiêc mo¿liwe oddzielenie rzeczy od naszego sposobu mylenia o nich. W tym momencie przytoczmy (wielokrotnie przywo³ywan¹ przez Jerzego Kmitê, zirytowanego pojawiaj¹cymi siê w literaturze tendencjami zmierzaj¹cymi do dehumanizacji) wypowied
Kazimierza Ajdukiewicza, sformu³owan¹ w 1930 r. w polemice z pogl¹dami
Tadeusza Kotarbiñskiego na temat reizmu: Reista s¹dzi [...]  jak przypuszczamy  ¿e gdyby kto zyska³ bezporedni kontakt ze wiatem, co na kszta³t intellektuelle Anschaung Kanta, to nie znalaz³by w nim nic prócz rzeczy. Gdyby reicie naprawdê co takiego w myli majaczy³o, nie moglibymy siê z nim
solidaryzowaæ, nie dlatego, ¿ebymy s¹dzili, i¿ w bezporednim kontakcie ze
wiatem znalaz³oby siê co wiêcej prócz rzeczy, lecz dlatego, ¿e sama koncepcja takiego kontaktu, takiego poznania, które dokonywa³oby siê w oderwaniu od
wszelkiego jêzyka, którym siê operuje, od wszelkich form mylenia, jest mrzonk¹43. Czym wobec tego s¹ owe materialne ród³a z przesz³oci?
43

K. Ajdukiewicz, Reizm. Tadeusz Kotarbiñski: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Lwów 1929, Wydawnictwo Zak³adu Narodowego imienia Ossoliñskich,
str. VIII + 483, (w:) idem, Wybór pism z lat 19201939, t. I: Jêzyk i poznanie, Warszawa
1985, s. 8586.
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Nader trafnie problem ten ujmuje Teresa Kostyrko, odwo³uj¹c siê przy tym
do koncepcji ród³a historycznego E. Bernheima44. To, czy ród³o nazwiemy
porednim, czy te¿ bezporednim, zale¿y od pytañ stawianych przez badacza.
Badacz traktuje wytwór materialny lub tekst pisany jako ród³o porednie wówczas, gdy pyta o znaczenie nadane przez autora ród³a (wytwórcy lub jego u¿ytkownika, je¿eli chodzi o wytwory materialne). Natomiast ród³o bezporednie widzi on w owym wytworze wówczas, gdy pyta o stan rzeczy, który okrela
w³aciwoci wytworu lub tekstu pisanego, nie zwi¹zane z sensem komunikacyjnym ród³a. Podzia³ na ród³a bezporednie i porednie jest podzia³em dokonywanym ze wzglêdu na funkcjê informacyjn¹. ród³o bezporednie to  zdaniem
T. Kostyrki  oznaka stanu rzeczy minionych, pozosta³oæ, lad. ród³o porednie natomiast to znak, wiadectwo (do którego T. Kostyrko w³¹cza równie¿ bernheimowsk¹ tradycjê) pe³ni¹ce funkcjê komunikacyjn¹, przekazuj¹c¹  w przeciwieñstwie do ród³a bezporedniego  oznaki, celowe informacje. Wiedza
uzyskiwana na podstawie róde³ porednich jest ró¿na od tej, jak¹ uzyskujemy na
podstawie róde³ bezporednich, nie tylko ze wzglêdu na to, co zamierzamy wyjaniæ (eksplanandum), lecz równie¿ ze wzglêdu na odmiennoæ struktury eksplanansów  sposobów, w wyniku których dany stan rzeczy wyjaniamy. Sam fakt
podzia³u na ród³a bezporednie i porednie nie by³by mo¿liwy, gdyby by³y one
traktowane wy³¹cznie jako materialne rzeczy, przedmioty fizykalne, na co g³ówny
akcent k³ad¹ archeolodzy okrelaj¹cy swoje ród³a mianem róde³ pozawerbalnych.
Tak wiêc ród³em archeologicznym nazwiemy  w lad za T. Kostyrk¹
 okrelon¹ strukturê abstrakcyjn¹, ukonstytuowan¹ z jednej strony przez pewien stan rzeczy, z drugiej za strony przez typ postawionego przez badacza
pytania [badacz staje siê wiêc wspó³twórc¹ ród³a  H.M.]. Uzasadnia takie ujêcie praktyka historyków [a tak¿e i archeologów  H.M.], których postêpowanie
wyjaniaj¹ce, odwo³uj¹ce siê do ród³a, uwzglêdnia zawsze jedynie wybrany przez
badacza zbiór cech okrelonego zjawiska. Tak wiêc to pytanie badacza wyznacza
stan rzeczy (eksplanandum), który zamierzamy wyjaniæ. Odpowied natomiast
stanowi¹ca wyjanienie (eksplanans) zawiera to, co nazywamy informacj¹ ród³ow¹45. Ten punkt widzenia znajduje równie¿ odzwierciedlenie w pracach Danuty
Minty-Tworzowskiej46, Bogus³awa Gedigi47 czy Anny Zalewskiej48.
44 T. Kostyrko, O pojêciu ród³a historycznego. Na marginesie Giedyminowej krytyki
koncepcji E. Bernheima, (w:) K. Zamiara (red.), O nauce i filozofii nauki, Poznañ 1994,
s. 7989.
45 Ibidem, s. 87.
46 D. Minta-Tworzowska, Jerzego Topolskiego koncepcja róde³ historycznych a ujêcia
róde³ archeologicznych, (w:) W. Wrzosek (red.), wiat historii, Poznañ 1998, s. 329340.
47 B. Gediga, Natura wielopostaciowoci ród³a archeologicznego, Acta Universitatis
Wratislaviensis nr 2783, Historia CLXXI 2005, s. 549553.
48 A. Zalewska, Teoria ród³a archeologicznego i historycznego we wspó³czesnej refleksji
metodologicznej, Lublin 2005.
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Trudno zatem w jakikolwiek sposób mówiæ tu o zniwelowaniu owej eksponowanej przez zwolenników powrotu do rzeczy asymetrii tak, bymy z jednej
strony mieli do czynienia z kultur¹ jako rzeczywistoci¹ mylow¹, z drugiej natomiast ca³kowicie niezale¿n¹ od niej kultur¹ materialn¹49. Skoro kultura jako
rzeczywistoæ mylowa jest regulatorem ludzkich dzia³añ, to trudno ca³kowicie
wyizolowaæ z nich te, pod które podpadaj¹ zwi¹zane z kultur¹ materialn¹ dzia³ania nastawione na technologiczn¹ u¿ytecznoæ i badaæ je (zw³aszcza bêd¹ce ich
pozosta³oci¹ materialne przedmioty) w sposób przyrodoznawczy. Mo¿emy wiêc
sformu³owaæ wniosek, ¿e nie jest mo¿liwe przedstawianie przesz³oci czysto,
fizykalnie. Tymczasem w propozycjach zwolenników powrotu do materialnoci, zw³aszcza je¿eli chodzi o propozycje Ewy Domañskiej, mamy do czynienia ze sprowadzeniem praktyki badawczej archeologa do czystego opisu owego naturalnego (materialnego) stanu rzeczy, z ca³kowitym pominiêciem sytuacji
kulturowej, w której by³o ono usytuowane. Szczególnie wyranie jest to widoczne w sformu³owaniu Domañskiej: [...] przedmiotem moich zainteresowañ jest
materialnoæ i forma ród³a historycznego, a nie ich tekstualnoæ i treæ50.
Oznacza to, ¿e nie interesuje j¹ odczytanie i treæ inskrypcji na tabliczce glinianej, a tym bardziej jej interpretacja, lecz wy³¹cznie kszta³t, wymiary czy surowiec, z którego zosta³a wykonana. Inaczej mówi¹c, interesuje j¹ to, co ród³o
mówi samo za siebie (skoro  jak pisze  ¿yje ono w³asnym, niezale¿nym od
u¿ytkownika ¿yciem i posiada w³asn¹ biografiê i w³asn¹ to¿samoæ), nie za to,
co mia³y nam do przekazania spo³eczeñstwa minione, a tym bardziej nie to, co
49

Nadal pozostajemy wiêc w obszarze owieconego antropocentryzmu, jak twierdzi
E. Domañska (Problem rzeczy..., s. 55). Autorka ta ,pisz¹c, ¿e archeologia nie wysz³a poza
»owiecony antropocentryzm«. Byty nie-ludzkie (rzeczy) nadal s³u¿¹ jej do refleksji nad cz³owiekiem [...], zdaje siê wyra¿aæ ubolewanie, ¿e w archeologii, dysponuj¹cej w swoich badaniach g³ównie rzeczami, nadal mamy do czynienia z niekorzystn¹ dla nich asymetri¹ w relacji: kultura materialna  kultura jako rzeczywistoæ mylowa, któr¹ to asymetriê sama
archeologia winna zniwelowaæ. Powstaje wszak pytanie: czy w ogóle jest mo¿liwe wyjcie
poza owiecony antropocentryzm? Warto zwróciæ tu uwagê na dyskusjê, jaka swego czasu toczy³a siê miêdzy Clifordem Geertzem i Richardem Rortym na temat pojêcia anty-antyetnocentryzm, które w pewnym sensie jest równowa¿ne pojêciu etnocentryzm. Idzie bowiem
o to, ¿e przeciwstawny etnocentryzmowi antyetnocentryzm jest w gruncie rzeczy przenicowanym (okrelenie Geertza) etnocentryzmem. Oznacza to, ¿e z etnocentryzmu (podobnie
jak i z antropocentryzmu) nie sposób siê uwolniæ. St¹d dla odró¿nienia radykalnego etnocentryzmu wprowadzono pojêcie anty-antyetnocentryzmu jako etnocentryzmu uwiadamianego lub owieconego, b¹d z ludzk¹ twarz¹  by u¿yæ okrelenia Hilarego Putnama
w odniesieniu do stosowanego przezeñ pojêcia realizmu wewnêtrznego. Tak te¿ rzecz siê
ma w przypadku antropocentryzmu, skoro  jak pisze H. Arendt (Miêdzy czasem minionym
a przysz³ym. Osiem æwiczeñ z myli politycznej, Warszawa 1994, s. 64)  nawet Fizyka,
jak ju¿ dzi wiemy, jest niemniej antropocentrycznym wejrzeniem w to, co jest, ni¿ badania
historyczne.
50 E. Domañska, Problem rzeczy..., s. 29.
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my archeolodzy czy historycy o owym przekazie-ródle mówimy. W pewnym
sensie mamy tu do czynienia z postaw¹ badawcz¹ w³aciw¹ myli strukturalistycznej, a tak¿e formalizmowi rosyjskiemu czy szkole semiotycznej z Tartu,
która swoim problemem czyni nie to, co w tekcie jest przekazywane, lecz jakimi dokonuje siê to rodkami.
Tego rodzaju postawa badawcza stanowi nader instruktywny przyk³ad nieoczekiwanej reorientacji przedmiotu badania archeologii, którym  wbrew pierwotnym zamierzeniom  w zwi¹zku z ukierunkowaniem owych badañ na przedmioty materialne nie jest ju¿ kultura spo³eczeñstw minionych, lecz materialne po
nich pozosta³oci. To na tej podstawie Andrzej P. Kowalski formu³uje sw¹ wypowied, ¿e archeolog badaj¹cy artefakty nie bada kultury. Kultura jako przedmiot badañ jest  wed³ug okrelenia J. Kmity  rzeczywistoci¹ pozaempiryczn¹, mylow¹. O to¿samoci danej kultury nie decyduj¹ wszak obecne na jej
obszarze przedmioty, lecz zwi¹zane z kultur¹ typologiczno-funkcjonalne aspekty ich wykorzystywania51. Kultura bowiem nie odzwierciedla siê w przedmiotach. Nie mo¿na jej bezporednio dostrzec [...], ale mo¿na o niej sensownie
mówiæ, wykorzystuj¹c argumenty oparte na w³adzy mylenia, a nie na sile
materialnoci artefaktów52. Przedk³adaj¹c natomiast to, co rzeczy mówi¹
same o sobie, ponad to, co ludzie o nich myleli, badacz nie tylko eliminuje
kulturê ze swego pola badawczego. Ujmuj¹c przedmioty materialne wy³¹cznie
w kategorie techniczno-u¿ytkowe, imputuje swoje w³asne wartociuj¹ce nastawienie, przesycone wspó³czesn¹ mu racjonalnoci¹, skierowan¹ na technologiczn¹ u¿ytecznoæ, maj¹c¹ niewiele lub zgo³a nic wspólnego za znaczeniami nadawanymi owym przedmiotom przez ich wytwórców i u¿ytkowników.
W ten oto sposób swoj¹ w³asn¹ praktyk¹ badawcz¹ komunikujemy o nadrzêdnej dla nas roli technologii nad innymi, zw³aszcza symbolicznymi aspektami
kultury.
Na wy³aniaj¹ce siê tu pytanie o powrót do materialnoci, do jednej z najbardziej dzi niebezpiecznych  jak pisa³ Hilary Putnam  obok scjentyzmu tendencji intelektualnych53 , odpowiedzieæ mo¿emy nastêpuj¹co: mamy tutaj do czynienia z klasycznym wrêcz przyk³adem charakterystycznego dla spo³eczeñstw
archaicznych mylenia magicznego, polegaj¹cego z jednej strony na antropomorfizowaniu wiata natury, wyposa¿aniu go w ludzkie w³aciwoci, z drugiej za
na równoczesnym reifikowaniu kulturowego obrazu wiata, w wyniku którego
kultura zostaje znaturalizowana i urzeczowiona54. Mylenie magiczne, mimo ¿e
51 A.P. Kowalski, Synkretyzm kultury pierwotnej a interpretacje archeologiczne, (w:)
A. Pa³ubicka (red.), Kulturowe konteksty idei filozoficznych, Poznañ 1997, s. 159.
52 Ibidem, s. 166.
53 H. Putnam, op. cit., s. 234.
54 E. Durkheim, Elementarne formy ¿ycia religijnego. System totemiczny w Australii,
Warszawa 1999, s. 227.
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stanowi dziedzictwo sposobów mylenia spo³eczeñstw archaicznych, jest trwale
obecne w kulturze wspó³czesnej. Wskazuj¹ na to obserwacje Norberta Eliasa55,
a tak¿e badania Jerzego Kmity56 i Artura Dobosza57 nad tego typu myleniem
w nauce i filozofii wspó³czesnej.

55

N. Elias, Zaanga¿owanie i neutralnoæ, Warszawa 2003, s. 220.
J. Kmita, Dziedzictwo magii w nauce, (w:) H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M.J. Siemek (red.), Racjonalnoæ, nauka, spo³eczeñstwo, Warszawa 1989; idem, Wymykanie siê uniwersaliom, Warszawa 2000.
57 A. Dobosz, Refleksja teoriopoznawcza a tradycja mylenia magicznego, Studia Metodologiczne 1991, t. 26, s. 4757.
56

ród³a archeologiczne:
artefakty czy jêzykowe
251
HUMANISTYKA
I PRZYRODOZNAWSTWO
16 o nich wypowiedzi?
Olsztyn 2010

Filip Maj
Teatr Wielki
 Opera Narodowa w Warszawie

Grand Theatre
 National Opera in Warsaw

O NIEKTÓRYCH FUNKCJACH MUZYKI WED£UG
HENRYKA ELZENBERGA
Some of the Functions of Music according
to Henryk Elzenberg
S ³ o w a k l u c z o w e: muzyka, mistyka,
emotywizm, poznanie.

K e y w o r d s: music, mysticism, emotivism,
cognition.

Streszczenie

Abstract

W artykule analizowane s¹ uwagi Henryka Elzenberga dotycz¹ce znaczenia i funkcji
muzyki dla cz³owieka. Muzyka ma zdolnoæ
antycypowania, wywo³ania, przekazywania
i przekierowywania treci emocjonalnych, ale
jaka jest jej rola w poznaniu i myleniu? Problem jest omawiany w kontekcie relacji muzyki z mistyk¹, z ¿yciem, z niemoralnoci¹,
w odwo³aniu do Beethovena i Wagnera oraz
myli Wittgensteina o muzyce.

The author analyses some of Henryk Elzenbergs remarks concerning the meaning and
function of music for man. Music has the ability to anticipate, provoke, transfer and redirect
the emotional contents, but what role does it
play in cognition and the processing of thoughts? The issue is discussed in the context of
the relations between music and mysticism,
life and amorality, with reference to Beethoven
and Wagner, as well as some of Wittgensteins
reflections on music.

Którego dnia chcia³ s³oñ przedrzeniaæ niedwiedzia,
¿e tak niezgrabnie tañczy, i powsta³a muzyka Straussa.
H. Elzenberg, 26 IX 1912

Wstêp
W sztuce staro¿ytnej zmys³y widzenia i s³yszenia mia³y wysoki status poznawczy, prawie taki jak umys³. Niezbêdne, aby dzie³o siê urzeczywistni³o, urealnia³o
i weryfikowa³o jako proces twórczy i jako proces odtwórczy. Pod³o¿em tego rodzaju mo¿liwoci realizowania siê muzyki jest podmiotowa struktura cz³owieka.
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Egzystencjalista i aksjolog Henryk Elzenberg (18871967) powiêci³ wiele
osobistych uwag muzyce. Zajmowa³ siê sztuk¹ i literatur¹, pisa³ recenzje, eseje
muzyczne. W latach 19481954 by³ prezesem Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu.
Henryk Elzenberg zastanawia³ siê nad tym, na ile muzyka koreluje z przyrodniczym prze¿yciem, z mistyk¹, na ile jej s³uchanie jest intelektualnym dowiadczeniem, a na ile wp³yw na ni¹ maj¹ uczucia. Jego zdaniem muzyka daje
mo¿liwoæ odciêcia siê od wiata, od spraw codziennych, od wojny. Mo¿e byæ
przedmiotem zdystansowanego podziwu, a zarazem narzêdziem, dziêki któremu
mo¿na poznaæ cz³owieka.

1. Eurytmiczne i emotywne funkcje muzyki
Muzyka ma zdolnoæ wprowadzania rytmu do tego, co jest statyczne. Elzenberg mówi o jej naturze eurytmicznej. Dziêki muzyce treæ s³owna otrzymuje
dodatkowy nonik, staje siê nowym rodzajem przekazu, pozostaje jednoczenie
dynamiczna i d¹¿¹ca dok¹d. Dziêki strukturze harmonicznie po³¹czonych ze
sob¹ atomów muzyka ma zdolnoæ zabierania ludzkiego umys³u do stanu pierwotnego1 . W procesie pozytywnej regresji (por. K. D¹browski) wprowadza do
umys³u i cia³a nastrój dzieciñstwa za pomoc¹ swojej luno-okrelonej formy
dwiêkowej, ³¹cz¹c prze¿ycie zwi¹zane z dzieciñstwem z prze¿yciem muzycznym. Powstaj¹ce w ten sposób obrazy pierwotne muzyki zwi¹zane z w³asnym
zachowaniem i prze¿yciem tworz¹ pod³o¿e dla ich dalszej ewolucji.
Muzyka mo¿e byæ t³em przyrody i vice versa. Dwiêki maj¹ co z substancji pierwotnych, elementarnych, posiadaj¹cych ruch i energiê, które gdzie zawsze pod¹¿aj¹ i poruszaj¹ co dalej. Dwiêk powstaje przy spotkaniu materii
z drug¹ materi¹ lub wydobywa siê z cia³a organizmu ¿ywego. Dziecko krzyczy,
gdy siê rodzi, gdy przechodzi z jednego wiata na drugi. Muzyka dzia³a jako
pierwotny sygna³ uczuciowy, nastrajaj¹cy cz³owieka wobec wiata: Pe³ne prze¿ycie muzyczne daje co, czego nie da nawet poezja: [...] jak¹ k¹piel odnowicielsk¹, dziêki której dusza wraca z powrotem do swej nieokrelonoci, do punktu wyjcia, i mo¿e wzi¹æ nowy kierunek, wolny od nacisku przesz³oci. [...]
Poezja bardziej przemawia do tego, co w cz³owieku zastaje, do tego, co w nim
gotowe, ukszta³towane2.
Elzenberg deklaruje: Niewiele mam zrozumienia dla tego wszystkiego
w muzyce, co j¹ zbli¿a do architektury. To, co dotyczy doskona³ych konstruk1

H. Elzenberg, K³opot z istnieniem. Aforyzmy w porz¹dku czasu, Toruñ 2002, s. 3031
(13 VII 1908).
2 Ibidem, s. 214215.
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cji formalnych, stwarza w ten sposób jak¹ hermetycznoæ (podaje przyk³ad Bacha), która powoduje utratê kontaktu z dzie³em sztuki. Struktury formalne muzyki to s¹ jedynie niezbêdne ramy, przez które siê przewala »masa« dwiêkowa, z jej dynamizmem, harmoni¹, barw¹ i piêknoci¹ zmys³ow¹3. Nadmierna
strukturalnoæ oddala muzykê od budowy cia³a ludzkiego, a jej g³ównym odnonikiem staje siê architektura (np. katedry gotyckie i organy), a tak¿e architektura przyrody  góry, gwiazdy, morze. Takie podejcie do muzyki mo¿na spotkaæ wspó³czenie, gdzie obsesyjna matematycznoæ i strukturalnoæ formy
przewa¿aj¹ nad treci¹ muzyki.
Do pierwotnych elementów strukturalnych, które wymienia H. Elzenberg,
nale¿¹ rym i melodia, ale g³êbiej: muzyka dla mnie jest sztuk¹ na wskro symboliczn¹4. Muzyka niesie jak¹ treæ, odnosi siê do czego, co sugeruje. Relacyjnoæ muzyki jest dla Elzenberga wa¿niejsza od struktury.
Drugi poziom analizy dotyczy jej wyrazu uczuciowego i prze¿yciowego.
Muzyka na tym poziomie da siê przet³umaczyæ na jêzyk struktury emocjonalnej
cz³owieka za pomoc¹ takich kategorii jak (1) ton = uczucie, (2) harmonia = sploty i kombinacje uczuæ, (3) zmiany si³y i tempa muzyki = zmiany si³y i tempa
emocji. Muzyka jest sposobem upamiêtnienia, spotêgowania, wzmocnienia uczucia. Nastrojowa muzyka romantyczna ma charakter marzeñ sennych, impresji,
mroku, hutawek emocji. Elzenberg zachwyca siê Wagnerem i Beethovenem.
Konkretny utwór jest wyrazicielem uczuæ i stanu wewnêtrznego, historii osobistej, która jest wpisana w tê muzykê, czy tego chce kompozytor, czy nie.
Trzeci poziom analizy obejmuje wymiar ontologiczny  muzyka jest wyrazem bytu, systemem kombinacji sk³adników (si³y i tempa) w ró¿nych napiêciach
i odprê¿eniach. To s¹ wed³ug Elzenberga kszta³ty bytu samego, a ton to czysta, wysublimowana substancja5.

2. Magiczne funkcje muzyki Richarda Wagnera
O mistycznym prze¿yciu muzycznym pisze Elzenberg, odwo³uj¹c siê do
wspomnienia, gdy s³ucha³ Der Ring des Nibelungen Wagnera, patrz¹c na mg³ê
nad jeziorem w Szwajcarii. Jest to prze¿ycie silnie zapamiêtane, które skupia siê
na sobie, nie dociera do rzeczywistoci myli, a wiêc nie ma charakteru poznawczego, tylko emocjonalny. Kiedy nie ma poznawczej relacji, nastêpuje emocjonalna identyfikacja. Na tym polegaæ mo¿e wspó³czesna kontemplacja (gr. theorein), która kiedy by³a ogl¹daniem istoty rzeczy, teraz jest rozp³ywaniem siê
3
4
5

Ibidem, s. 321.
Ibidem.
Por. ibidem.
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w istocie rzeczy, co ju¿ zaprzecza ogl¹daniu i poznaniu. Muzyka Wagnera i przyroda nale¿¹ do wiata mistycznego  muzyka w wiecie mistyki p³ynie miêdzy
bytem a niebytem.
Elzenberg wskazuje na roz³am miêdzy wiatem prze¿ycia a wiatem poznania. Muzyka le¿y nie po stronie poznania, ale po stronie odczuwania wraz
z przyrod¹. Uczucia nie maj¹ poznawczego charakteru. Byæ mo¿e dopiero wtedy, kiedy myl przenika uczucie, mo¿emy mieæ do czynienia z poznaniem. Tak
wynika³oby z jego krytyki nadmiaru intelektu. Ale czy nie jest to tylko poznawczy schemat epistemologiczny, arystotelesowski, z którego niewiele dowiadujemy siê o poznaniu muzyki?
Elzenberg jest chyba bli¿szy Epikurowi i stoikom, którzy uwa¿ali, ¿e to, co
poznajemy, przechodzi najpierw przez zmys³y. Czynnik zmys³owy jest w tej
koncepcji po³¹czony z czynnikiem intelektualnym, a nie z emocjonalnym, kiedy prze¿ycie wyranie mistyczne; uczucie jako rzeczywistoæ spoczywaj¹ca
sama w sobie, na nic poza sob¹ nie wskazuj¹ca, samostarczalna (23 IV 1914)6.
Po piêciu latach, kiedy Elzeberg wraca do tego prze¿ycia i dalej je analizuje, ukazuje je jako spotêgowanie stanu uczuciowego. Na pytanie, jakiego typu
by³o to uczucie, odpowiada, ¿e to uczucie do siebie (a wiêc chyba narcystyczne
lub autystyczne), a tak¿e uczucie do przyrody. Pisze o tym, ¿e s³uchaj¹cy podmiot jest poza bytem i niebytem, uczucie zostaje podmiotem, a on przedmiotem
odczuwaj¹cym. Muzyka Wagnera pozwala znaleæ siê poza wiatem, wejæ
w bezporednie odczuwanie, zlanie siê z samym czuciem7. Jest to jak stan zakochania siê w swoim s³yszeniu (narcyzm muzyczny).
Jednak Elzenberg gdzie indziej krytykuje Rheingolda Wagnera: rozwlek³oæ,
za d³ugie opowiadania, sceny bez znaczenia dla akcji, powtarzanie efektów bez
stopniowania, przewlekanie sytuacji, o których siê wie z góry, jak siê rozwi¹¿¹. Zarzuca samemu Wagnerowi beznadziejn¹ materialnoæ akcji, u¿ycie starych brutalnych mitów dla wyra¿enia treci religijno-metafizycznej, a tak¿e
grub¹ moralnoæ8.
Wed³ug Elzenberga cz³owiek niechêtnie zagl¹da do swojego wnêtrza. Mog³oby siê bowiem okazaæ, ¿e to, czym siê zajmuje na co dzieñ, czym siê fascynuje,
jest martwe. Podniecenia i ekstazy, które prze¿ywamy i do których d¹¿ymy, s¹
obrazem naszej mierci. W roku 1942 pisze, ¿e ¿ycie upione, ¿ycie we nie u³atwia radzenie sobie z nadmiern¹ wiadomoci¹ tego, co siê dzieje. Gdy trwa
wojna, trudno jest oderwaæ siê od mierci, która przyci¹ga uwagê filozofa. Perspektywa lêku zostaje tu odwrócona  bardziej siê boimy pracy wewnêtrznej
ani¿eli realnoci codziennej  nawet gdy chodzi o wojnê. W konsekwencji lu6
7
8

Por. ibidem, s. 92
Por. ibidem, s. 139140.
Por. ibidem, s. 117.
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dzie odcinaj¹ siê od prze¿yæ piêknych jak, zas³uchanie siê w muzykê, zapatrzenie siê w jaki piêkny obraz przyrody?9.
Elzenberg d¹¿y do zachowania postawy stoickiej, która jest sposobem niepoddawania siê okolicznociom poprzez wyostrzenie kryteriów potrzeb ludzkich,
nieuleganie wp³ywom, które ci¹gaj¹ wiêcej energii, ni¿ s¹ w stanie oddaæ. Sztuka jest ród³em energii ¿ycia, która uzupe³nia jej brak w sytuacjach krytycznych
lub granicznych (wojna, cierpienie itd.).

3. Czuciowe funkcje muzyki Ludwiga van Beethovena
Wzorem cz³owieczeñstwa jest dla Elzenberga sztuka Johanna Wolfganga
Goethego, wzorem czucia  muzyka Ludviga van Beethovena, który w dziedzinie czucia osi¹gn¹³ tê ostatni¹ granicê wznios³oci i g³êbi, poza któr¹ wyjcie
jest niemo¿liwe10.
Mistrzem ¿ycia jest wed³ug Elzenberga Goethe, mistrzem czynu  Napoleon,
mistrzem wiêtoci  Chrystus. Jednak niekiedy ponad zasad¹ ¿ycia Elzenberg
stawia³ zasadê uczucia: [Beethoven] jest mi bli¿szy i dro¿szy ni¿ Goethe, i dwukrotnie ju¿ wiadomie u niego szuka³em przeciw Goethemu oparcia11. Zachwycaj¹c siê Beethovenem, ukazuje jego twórczoæ jako walkê z przeciwieñstwami
z ¿ycia: Materi¹ tej muzyki [Eroica] jest [...] to, co twórcy  nie jako artycie;
jako cz³owiekowi!  stawia opór najwiêkszy12.
¯ycie i czucie wp³ywaj¹ na cz³owieka. Wra¿liwoæ czucia odpowiada za odbiór prze¿yæ, ale nadmierna wra¿liwoæ czyni go mniej sk³onnym do odbioru
muzyki. W neurologii nazywa siê to dzi niskim progiem pobudzenia synapsy,
czyli ³¹cznika miêdzy wra¿liwymi na kontakt komórkami cia³a.
Ludwig Wittgenstein tak¿e podziwia³ twórczoæ Beethovena i Goethego:
Problemy wiata zachodniej myli, do których zbli¿a³ siê i z którymi siê zmaga³ Beethoven (i byæ mo¿e czêciowo Goethe), nie obchodzi³y ¿adnego innego
filozofa (byæ mo¿e blisko nich znajdowa³ siê tylko Fryderyk Nietzsche)13.
Wittgenstein s¹dzi³, ¿e: problemy te byæ mo¿e s¹ stracone dla zachodniej filozofii, tzn. nie bêdzie nikogo, kto móg³by odczuæ, a wiêc i opisaæ rozwój tej kultury w formie eposu. Byæ mo¿e kultura Europy nie jest ju¿ w³aciwie eposem,
chyba ¿e dla kogo przygl¹daj¹cego siê jej z zewn¹trz. Uchwyci³ go Beethoven
(jak gdzie napomyka Spengler). Cywilizacja musi mieæ swych epików zawczasu. Inaczej pozostaje ona nie opisana14.
9
10
11
12
13
14

Ibidem, s. 318 (4 VII 1942).
Ibidem, s. 160 (17 IV 1923).
Ibidem.
Ibidem, s. 215 (30 IX 1931).
L. Wittgenstein, Uwagi ró¿ne, Warszawa 2000, s. 25.
Ibidem, s. 26.
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Wittgenstein wskazuje, ¿e Beethoven wyprzedzi³ swoje czasy i potrafi³ uj¹æ
dzieje cywilizacji zachodniej, którymi siê filozofowie nie zajêli. Kulturê mo¿na
opisaæ w pe³ni nie wtedy, kiedy ona przesta³a istnieæ, ale zanim jeszcze zaczê³a
istnieæ. Byæ mo¿e forma muzyczna lepiej potrafi antycypowaæ i uchwyciæ pragnienia i potrzeby cz³owieka.
Zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e kultura europejska by³a od koñca renesansu pod
silnym naciskiem niemieckiej kultury. Od baroku muzyka niemiecka i austriacka zdominowa³y ca³y wiat muzyczny, nadaj¹c mu kierunek i style do czasów,
kiedy sta³a siê niepewna i nawet sama siebie zakwestionowa³a w XX wieku (por.
dodekafonia). Jak s¹dzê, muzyka Beethovena mo¿e byæ traktowana jako proroctwo ludzkiego ducha, a muzyka Chopina jako jej cieñ.
O ponadindywidualnym wymiarze muzyki Beethovena (na przyk³adzie sonaty opus 111) pisze te¿ Elzenberg. M³odzi artyci skupieni s¹ na swoim indywidualnym stylu, na swoim krysztale indywidualnoci, który rozwijaj¹, tworz¹c jakby w³asny wiat. Dojrzali artyci porzucaj¹ to na rzecz pewnej selekcji  kieruj¹
siê m¹droci¹ i dosiêgaj¹ czwartego wymiaru, który filozof charakteryzuje jako
ponadindywidualn¹ szerokoæ, syntetycznoæ i co z wszechogarniania15.
Trzy kluczowe wyrazy, którymi Elzenberg opisuje muzykê Beethovena to:
potêga, wzruszeniowoæ, heroi-tragizm16. Elzenberg by³ zachwycony muzyk¹
niemieck¹, brutaln¹ i czu³¹, tragiczn¹ i heroiczn¹, ³¹cz¹c¹ ambiwalentne sfery
w jak¹ jedniê. Mia³a byæ ona wielka, kosmiczna, nadludzka, a byæ mo¿e i nieludzka. Taka muzyka daje pewne przyp³ywy poczucia mocy, przechodz¹ce
w jaki nastrój »na hurra«, w potrzebê ekspansji bez granic, ale zasadniczo bezkierunkowej (»w bezmiar, wszêdzie«)17.
Muzyka mo¿e mieæ ró¿ne cele ekspansji, docieraæ do kosmosu lub zacieraæ
siê w przestrzeni wród innych dwiêków. Analiza muzyczna Elzenberga ukazuje j¹ miêdzy potêg¹ a rozmyciem siê, zanikiem. Potêga muzyki tkwi w jej bezkierunkowoci, s³aboæ natomiast w tym, ¿e siê rozmywa.

4. Dzikie, moralne i liberalne funkcje muzyki
Intelektualne usposobienie cz³owieka potrafi uj¹æ co, co muzyka chce przekazaæ. Intelekt nie poddaje siê muzyce, ale filtruje j¹ przez system pojêciowy,
logiczny, mylowy. Nie pozwala cz³owiekowi odczuwaæ muzyki w jej pe³ni nastrojowo-emocjonalnej: widzê raczej, co bym powinien czuæ, ni¿ czujê rzeczywicie; doznajê raczej aspiracji ku pewnemu uczuciu ni¿ samego uczucia18.
15
16
17

Por., H. Elzenberg, op. cit., s. 318 (3 VII 1942); por. tak¿e K. Jaspers.
Por. ibidem, s. 319320 (17 VII 1942).
Ibidem, s. 314 (1 VI 1942).
18 Ibidem, s. 58 (3 IX 1910).
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Sztuka przekracza rzeczy faktyczne/fizyczne na rzecz psychicznych, jako
meta ma tendencjê do poprawiania i zniekszta³cania rzeczywistoci  poprzez
odczucia, uczucia, wra¿enia. Sztuka d¹¿y do wyzwolenia, do bycia nieskrêpowan¹, woln¹ za wszelk¹ cenê. Jeli to jest niemo¿liwe, staje siê kopi¹, martwym
obrazem rzeczywistoci. Wtedy ma charakter amoralny, a nawet antymoralny.
Znajdujemy tu echa stanowiska Platona.
Sztuka na us³ugach kultury czy cywilizacji, ewolucji biologicznej i spo³ecznej traci swój kszta³t i swój w³asny cel. Elzenberg nazywa chór w tragedii greckiej wiadkiem zarówno dobra, jak i z³a. W dramacie dzieje siê to, co w ¿yciu
poddane jest cenzurze. Sztuka pozbywa siê cenzury, ukazuje rzeczywistoæ z jej
okropnociami i straszliwymi czynami. Chór na nic nie wp³ywa, nie ingeruje, nie
ustawia siê po jednej stronie, a obserwuje i opisuje. Obecnoæ chóru daje widzom
poczucie pocieszenia i ukojenia, wra¿enie ³agodz¹ce, ¿e kto czuwa i ¿e to,
co siê dzieje, jest konieczne. Chór jako grupa ró¿nych g³osów wspó³brzmi¹cych
jest reprezentantem istot duchowych, jakby przodków, pradziadów, którzy osobom i wypadkom w dramacie nadaje co niby charakter wiecznoci19.
Jak pisze Wittgenstein: Uczucia towarzysz¹ pojmowaniu utworu muzycznego, tak jak towarzysz¹ wydarzeniom ¿ycia20, które s¹ czêsto nieprzewidywalne albo s¹ przewidywalne, ale nie da siê ich zmieniæ, z powodu takiej, a nie innej natury wiata i cz³owieka. Pojêcia uczucia i wra¿liwoci s¹ nacechowane
pewn¹ dramatycznoci¹, u³omnoci¹ i negatywnoci¹. Taka jest perspektywa
ewolucyjna uczucia. Perspektywa przeciwewolucyjna natomiast wskazuje, ¿e
muzycznoæ ³¹czy siê z intensywnoci¹, si³¹ i dynamicznoci¹. Uczucia amortyzuj¹ cz³owieka przed wiatem i samym sob¹, nadaj¹ mu o dynamiczn¹,
sk³onnoci¹ do czego lub od czego. Bez w³asnej osi uczuciowej cz³owiek wybiera wed³ug zbiorowego kryterium przyjemnoci i przykroci.
Uczucia towarzysz¹ niemal ka¿dej percepcji muzycznej i pozwalaj¹ na partycypacjê mistyczn¹ w sztuce, w tym tak¿e w muzyce21. Bez uczuæ nie by³oby
poznania typu partycypacyjnego, który w³¹cza czynnik wyobra¿eniowy. Cz³owiek mo¿e odczuwaæ muzykê, rozdzielaj¹c poznanie i odczuwanie, taka wydaje
siê byæ w³asnoæ nie tylko analityków, ale samych muzyków. Zdaniem Wittgensteina: Muzyka z jej nielicznymi tonami i rytmami, wydaje siê niektórym sztuk¹
prymitywn¹. Lecz jest to po prostu jej pow³oka/przedpole; podczas gdy cia³o, które
umo¿liwia interpretacjê znaczenia tej przejawionej treci, posiada ca³¹ nieskoñczon¹ z³o¿onoæ, któr¹ znajdujemy w zewnêtrznych formach sztuk, a któr¹ muzyka
przemilcza. Jest ona w pewnym sensie najbardziej wyrafinowan¹ ze sztuk22.
19

Ibidem, s. 18 (13 X 1907).
L. Wittgenstein, op. cit., s. 35.
Por. L. Lévy-Brühl i T. Kobierzycki, w: T. Kobierzycki, Negatywne i afirmatywne pierwiastki mylenia mistycznego, Zagadnienia Naukoznawstwa 2006, nr 1 (167), s. 131144.
22 L. Wittgenstein, op. cit., s. 25.
20
21
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Muzyka w³aciwa jest bardziej niewidoczna ni¿ widoczna, widoczna jest jej
pow³oka, a nie g³êbia  substancja czy cia³o. To, co w muzyce jest widoczne,
powierzchowne, nie jest muzyk¹ w³aciw¹. Mo¿e te¿ byæ odwrotnie, gdy¿ czêsto muzyka sugeruje co g³êbokiego, niewyranego na pocz¹tku, co jednak ulatnia siê w czasie s³uchania. Percepcja muzyki mo¿e prowadziæ od empirii do abstrakcji albo odwrotnie.
To, co wielkie w muzyce i innych sztukach, to wed³ug Wittgensteina pewna
instynktowoæ ludzka, która nie jest opanowana spo³ecznie (przez kulturalnoæ
lokaln¹, geograficzn¹, obyczajow¹), ale jest opanowane indywidualnie, twórczo:
W ka¿dej wielkiej sztuce tkwi DZIKIE zwierzê: oswojone. A np. u Mendelssohna nie. Wszelka wielka sztuka ma za podstawê prymitywne sk³onnoci cz³owieka. Nie s¹ one melodi¹ (jak byæ mo¿e u Wagnera), lecz tym, co nadaje melodii
g³êbiê i moc. W tym sensie mo¿na nazwaæ Mendelssohna artyst¹ odtwórczym.
W tym samym sensie: mój dom dla Gretl jest owocem zdecydowanie subtelnego s³uchu, dobrych manier, wyrazem wielkiego zrozumienia (pewnej kultury
itd.). Lecz pierwotnego ¿ycia, dzikiego ¿ycia, które chce siê wyszaleæ  brakuje.
Mo¿na by powiedzieæ tak¿e, ¿e brakuje mu zdrowia (Kierkegaard). (Cieplarniana rolina) 23 . Rozmach miêdzy tym, co niskie i wysokie, prymitywne
i oswojone daje natê¿enie twórcze wyczuwalne w samym dziele, g³êbiê i moc
melodii. Przyk³adem mo¿e byæ sama melodia u muzyce Wagnera, która jest takim
nasyceniem. Wielka muzyka wynika z biofilnej sfery cz³owieka, która nie znosi
niewoli, zamkniêcia w granicach dogodnych, nawet subtelnych zahamowañ.
Wed³ug Wittgensteina istnieje twórczoæ wegetatywna, upiona lub martwa
i twórczoæ ¿ywa. Ludzka twórczoæ mo¿e byæ wegetatywna (rolinna) albo biotywna (zwierzêca). Do tej drugiej potrzebna jest odwaga: O ile jest siê odwa¿nym, o tyle wchodzi siê w zwi¹zek z ¿yciem i mierci¹ (myla³em o muzyce organowej Labora i Mendelssohna)24. Muzyka potrafi tworzyæ sensy i nonsensy,
podobnie jak jêzyk, który jest werbalnym i niewerbalnym dyskursem. Muzykê,
a na pewno niektóre utwory, chcia³oby siê nazwaæ mow¹; a niektóre z pewnoci¹
nie. (Nie ¿eby to wymaga³o wartociowania!)25. Muzyka jest sztuk¹ komunikowania jakiej treci, tak ¿e mo¿e ona byæ bardziej albo mniej wyartyku³owana.
Muzyka mo¿e zast¹piæ myl i uczucie, bêd¹c ich odwzorowaniem lub splotem.
Jako przedmiot artystyczny muzyka jest zbiorem dwiêków u³o¿onych
w strukturê znacz¹c¹ (partyturê), która w ten sposób istnieje i mo¿e byæ reaktywowana na ró¿nych poziomach: estetycznym, etycznym i religijnym. Po³¹czenie siê treci pozamuzycznych z ich dwiêkowymi znakami tworzy podwójn¹
rzeczywistoæ, któr¹ widaæ i s³ychaæ, któr¹ mo¿na odczytywaæ mentalnie i odgrywaæ wirtualnie, nadaj¹c jej kszta³t fizyczny i metafizyczny.
23
24

Ibidem, s. 6364.
Ibidem, s. 64.
25 Ibidem, s. 98.
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Zakoñczenie
Muzyka jest dla cz³owieka polem apercepcyjnym, percepcyjnym i partycypacyjnym. Ma znaczenie psychologiczne (projekcyjne i regresyjne) i epistemologiczne (poznawcze). Cz³owiek mo¿e wcieliæ lub wydzieliæ muzykê ze swojego cia³a. Mo¿e transponowaæ j¹ na przyrodê, na uczucia, w kosmos. Mo¿e tak¿e
j¹ s³yszeæ w transcendencji (zamieniæ w idea³).
Muzyka jako sztuka medialna nosi w sobie ³adunek napiêcia emocjonalnego
i intelektualnego, który projektuje na dzieje wiata. Jest wiêc sposobem unikalnego poznania, a jednoczenie narzêdziem ³atwej mitologizacji i manipulacji.
Pokazuje to analiza zwi¹zków mistycznych z muzyk¹, któr¹ Henryk Elzenberg
widzi jako liniê demarkacyjn¹ miêdzy muzyk¹ Wagnera a Beethovena. Zakrela
granice muzyki jako sztuki zmiennych nastrojów i sztuki wielkiego czucia.
Elzenberg pisa³ o tym, ¿e trzeba wielkich si³, mêdrców i twórców, a¿eby
w prosty sposób wyt³umaczyæ skomplikowan¹ rzeczywistoæ i co mo¿e z niej
wynikn¹æ. Trudno jest odczytaæ wszystkie myli tego filozofa o muzyce. Jedno
wydaje siê pewne  traktowa³ j¹ jako rodzaj jêzyka dwiêków i jêzyka uczuæ,
które dadz¹ siê prze³o¿yæ na jêzyk intelektualnego dyskursu.
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Streszczenie

Abstract

Idea s³owiañska jest terminem ogólnym,
odnosz¹cym siê do wielu politycznych, historiozoficznych i kulturowych w¹tków, dla których inspiracj¹ by³o jêzykowe i kulturowe pokrewieñstwo miêdzy narodami s³owiañskimi.
Takie ruchy jak s³owianofilstwo i panslawizm
mia³y na celu kulturalne i polityczne zjednoczenie S³owian. Idea ta wywar³a silny wp³yw
na muzykê krajów rodkowej i wschodniej Europy w XIX i XX wieku (szczególnie w jego
drugiej po³owie). Pod jej wp³ywem powsta³a
znaczna liczba utworów muzycznych. Mo¿na
utwory te podzieliæ na kilka grup. W jednych
s³owiañskoæ podkrelana by³a poprzez tytu³
(najbardziej znany przyk³ad to Tañce s³owiañskie Dworzaka). Kompozytorzy u¿ywali równie¿ typowo s³owiañskich gatunków tanecznych i pieniowych, jak polski mazurek
i ukraiñska dumka (np. mazurki Ba³akiriewa
czy Skriabina, jak równie¿ dumki wykorzystywane przez Dworzaka w jego dzie³ach kameralnych). Innym sposobem realizacji idei s³owiañskiej by³y muzyczne kontakty miêdzy

Slavonic idea is a general term, which
refers to many political, philosophical and cultural plots, inspired by linguistic and cultural
affinity of Slavonic nations. Such movements
as Slavophilism and Pan-Slavism aimed at political and cultural unity of all Slavs. This idea
had also a strong influence on nineteenth- and
twentieth-century music, especially in Central
and East European countries. Slavonic idea
expressed on the field of music in many ways.
Under its influence was created a large number of musical compositions. We can divide
them into few groups. In some pieces the Slavic character was strongly marked in their titles
(the very well-known example is Dvoøáks
Slavonic dances). Slavonic composer used typically Slavic song and dance genres like Polish
mazurek or Ukrainian dumka (for instance piano
mazurkas composed by Russian composers 
Milij Balakirev, Alexander Scriabin and others;
dumka as a slow part in works of Dvoøák). Operatic librettos were based on Slavonic legends
and history. The other way of realization of
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twórcami (znajomoæ Dworzaka z Czajkowskim; rola muzyków czeskich w ¿yciu muzycznym Chorwacji i Serbii). Idea muzyki s³owiañskiej pojawia siê równie¿ w komentarzach
muzykologicznych: s³owiañski charakter
muzyczny bywa³ najczêciej ³¹czony ze specyficznymi kategoriami emocjonalnymi, takimi jak smutek, têsknota, szczególnie za ¿al,
które to okrelenie stosowano do opisu przemo¿nego nastroju panuj¹cego w dzie³ach
Chopina.

Slavonic idea in music were musical contacts
between Slavonic musicians (Dvoøák and
Tchaikovsky; role of Czech musicians in musical life in Croatia and Serbia). There were
organized special concerts of Slavonic music
too. The idea of Slavic music appears also in
musicological commentaries: Slavic character
in music was usually connected with specific
emotional categories like nostalgia, yearning or
the Chopinesque ¿al (sorrow, sadness).

Okrelenie idea s³owiañska odnosi siê do szeregu rozmaitych w¹tków wystêpuj¹cych w pimiennictwie humanistycznym z koñca XVIII wieku oraz z XIX
i pierwszej po³owy XX stulecia w zwi¹zku ze S³owiañszczyzn¹, a w szczególnoci z dziejow¹ rol¹ S³owian i wiadomoci¹ wspólnoty etnicznej, politycznej,
ekonomicznej b¹d kulturowej ludów s³owiañskich. S³owiañszczyzna jako pojêcie kulturowe pojawia siê w kontekcie zapocz¹tkowanej w okresie owiecenia dyskusji o opozycyjnych modelach cywilizacyjnych, kulturowych i religijnych: Wschodu i Zachodu, Po³udnia i Pó³nocy, Europy i Azji, katolicyzmu
i prawos³awia, a tak¿e cywilizacji i barbarzyñstwa.
Historia idei s³owiañskiej jest oczywicie o wiele d³u¿sza ni¿ wspomniana
dyskusja. wiadomoæ wspólnoty S³owian, przede wszystkim jêzykowej, powiadczaj¹ kroniki redniowieczne. Z kolei postulat integracji pojawi³ siê ju¿
u mylicieli po³udniowos³owiañskich w XVI i XVII wieku. Najbardziej znany
z nich, chorwacki ksi¹dz katolicki Juraj Krianiæ, dzia³aj¹cy przez znaczn¹ czêæ
¿ycia w Rosji, by³ propagatorem idei jednoci S³owian i twórc¹ sztucznego jêzyka ogólnos³owiañskiego, bêd¹cego po³¹czeniem jêzyka staro-cerkiewno-s³owiañskiego, chorwackiego i rosyjskiego.
Jednak wypada zacz¹æ omawianie idei s³owiañskiej od momentu, w którym
zaczê³y siê rozwijaæ  niemal wy³¹cznie w obszarze samej S³owiañszczyzny oraz
w krajach niemieckojêzycznych  naukowe badania nad geografi¹, histori¹ i kultur¹ narodów s³owiañskich. Przyswojony w efekcie tych badañ obraz S³owiañszczyzny, model charakteru s³owiañskiego i bêd¹cej jego wytworem kultury rzutowa³ na sposób odczuwania to¿samoci narodowej przez mieszkañców Europy
rodkowej i Wschodniej, staj¹c siê wielu przypadkach podstawowym kontekstem rozpoczêtej po rewolucji francuskiej walki o polityczne i kulturowe usamodzielnienie siê poszczególnych ludów s³owiañskich.
Proces integrowania siê to¿samoci kulturowej narodów s³owiañskich przebiega³, jak powszechnie wiadomo, pod przemo¿nym wp³ywem myli Herdera.
Jego pogl¹dy na temat S³owiañszczyzny, a w szczególnoci charakterystyka ludów s³owiañskich zawarta w czwartym rozdziale XVI ksiêgi Myli o filozofii
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dziejów cz³owieka, wyznaczy³y g³ówny tor toczonej w Niemczech i krajach s³owiañskich refleksji o dziejowej roli S³owian. Rozwa¿ania Herdera nawi¹zuj¹ do
jego teorii typów (charakterów) narodowych jako zespo³u dziedzicznych w³asnoci ukszta³towanych poprzez oddzia³ywanie rodowiska przyrodniczo-geograficznego, a dalej  tradycji, zwyczajów, wychowania, wykszta³cenia i religii. S³owianie wedle tej klasyfikacji to typowy lud rolniczy (Erdvolk). Z osiad³ym
i rolniczym trybem ¿ycia ³¹czy Herder pokojowe usposobienie. Przypisuje im
tak¿e wiele innych pozytywnych cech: pracowitoæ, gocinnoæ, ³agodnoæ, umi³owanie spokoju. Niewielkie dotychczas znaczenie S³owian w historii rodzaju
ludzkiego Herder t³umaczy w³anie ow¹ w³aciw¹ im pokojowoci¹, przez któr¹ dali siê zdominowaæ s¹siednim narodom. Poniewa¿ jednak, jak pisze Herder,
ustawodawstwo i polityka w Europie sprzyjaæ musz¹ i sprzyjaæ bêd¹ nie duchowi wojennemu, ale cichej pracy i stosunkom miêdzy narodami, przypuszcza on, ¿e S³owianie przy wszystkich swoich zaletach bêd¹ w przysz³oci odgrywaæ na arenie dziejowej wiêksz¹ ni¿ do tej pory rolê1.
W wieku XIX rzeczywicie wiêkszoæ narodów s³owiañskich przebudzi³a
siê z d³ugiego, ciê¿kiego snu  jak to ujmuje Herder w koñcowej czêci rozdzia³u s³owiañskiego w Mylach o filozofii dziejów ludzkoci. Niepodleg³oæ
ma³ych narodów nie mia³a szans realizacji bez odniesienia do ogó³u S³owiañszczyzny. Sugeruj¹ to s³owa widniej¹ce na ulotce wydrukowanej z okazji zjazdu
s³owiañskiego w Pradze (1848): W roz³¹czeniu jestemy s³abi, ale zespolonymi si³ami podo³amy nieprzyjacielowi, który by naszej narodowoci i swobodzie
móg³ zagroziæ2. Podobnie jak w sferze polityki, tak równie¿ na niwie kulturalnej potrzebne by³o oparcie siê na ogólnej idei s³owiañskiej w celu odbudowania, a w przypadku niektórych narodów s³owiañskich wrêcz zbudowania poszczególnych to¿samoci narodowych.
Symptomatycznym przyk³adem jest tu s³owacki ruch narodowy. Wy³oni³ siê
on z dzia³alnoci takich propagatorów idei s³owiañskiej, jak Jan Kollár, Pawe³
Józef Szafarzyk, a póniej Ludovit túr. Dwaj pierwsi dawali w swych pismach
wyraz raczej poczuciu przynale¿noci do S³owiañszczyzny ni¿ do narodu s³owackiego, którego zreszt¹ nie uwa¿ali za naród, a jedynie za jedno z plemion
narodu s³owiañskiego. túr g³osi³ pogl¹d o wyj¹tkowoci narodu s³owackiego, która wyp³ywa z faktu, i¿ stanowi on kwintesencjê S³owiañszczyzny. W myl
koncepcji túra w rejonie Tatr, na ziemiach zamieszkanych przez S³owaków, le¿eæ mia³a praojczyzna wszystkich S³owian. Kolejny element afirmacji narodu
s³owackiego stanowi³o przekonanie túra, i¿ jêzyk u¿ywany przez S³owaków jest
1 J.G. Herder, Myli o filozofii dziejów ludzkoci, (w:) idem, Wybór pism, wybór i oprac.
T. Namowicz, Wroc³aw 1987, s. 489494.
2 Na podstawie ilustracji umieszczonej w ksi¹¿ce J. Skowronka, M. Tantego i T. Wasilewskiego, Historia S³owian po³udniowych i zachodnich, Warszawa 1988, s. 339.
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najbardziej zbli¿ony do mowy pras³owiañskiej, gdy¿ ³¹cz¹ siê w nim cechy ró¿nych jêzyków s³owiañskich.
Pogl¹dy Ludovita túra s¹ typowym przyk³adem kszta³towania siê idei narodowej w oparciu o ideê s³owiañsk¹. By³a ona te¿ ród³em innych koncepcji
politycznych i kulturowych. Jej istotê, czyli myl o zbli¿eniu miêdzy narodami
s³owiañskimi, próbowano zrealizowaæ najpierw na gruncie kultury i nauki. Zwi¹zany z katedr¹ literatur s³owiañskich Uniwersytetu Karola w Pradze  jednego
z najpotê¿niejszych orodków promieniowania idei s³owiañskiej w XIX wieku
 Czech Jan Kollár napisa³ jeden z najwa¿niejszych manifestów idei s³owiañskiej, rozprawê nosz¹ca tytu³ O literackiej wzajemnoci miêdzy szczepami i narzeczami s³owiañskimi. Postulowana przez Kollára wzajemnoæ to idea zjednoczenia S³owian na polu kultury, a zw³aszcza literatury drog¹ wzajemnego
poznawania literatur i jêzyków w celu ubogacania poszczególnych ga³êzi narodu s³owiañskiego poprzez czerpanie z soków ca³ego drzewa. Samo s³owo wzajemnoæ (vzajemnost), nieznane wczeniej w jêzyku czeskim, a przejête z polskiego i rosyjskiego, zosta³o przez Kollára zastosowane wiadomie jako
s³owo-klucz koncepcji wymiany s³owiañskiej myli filologicznej, która sta³a siê
w XIX wieku podstawow¹ form¹ aktywnoci twórców i badaczy inspiruj¹cych
siê ide¹ s³owiañsk¹.
Koncepcjê Jana Kollára mo¿na zaklasyfikowaæ jako jeden z przejawów
XIX-wiecznej myli s³owianofilskiej. S³owianofilstwo, czyli dos³ownie: upodobanie skierowane ku S³owianom, to najtrudniejszy do precyzyjnego zdefiniowania element idei s³owiañskiej. W zasadzie jako s³owianofilstwo potraktowaæ
mo¿na wszystkie przejawy zainteresowania kultur¹ s³owiañsk¹ i jej afirmacji.
Z postaw¹ s³owianofilsk¹ ³¹czy³o siê w I po³owie XIX wieku zbieranie i badanie folkloru. W sztuce ludowej szukano rdzennie s³owiañskich cech, gdy¿ w pojêciu romantycznych folklorystów by³a ona reliktem czasów pras³owiañskich,
kiedy to S³owianie stanowili jednoæ. Jako przyk³ad tego typu dzia³alnoci mo¿na podaæ prace polskiego badacza Adama Czarnockiego, znanego pod pseudonimem Zorian Do³êga Chodakowski. W rozprawie nosz¹cej tytu³ O S³awiañszczynie przed chrzecijañstwem apoteozuje on czasy s³owiañskiego pogañstwa,
twierdz¹c, ¿e S³owianie ¿yli wonczas pod³ug swoich w³asnych praw i obyczajów, na zasadzie samorz¹dnoci, nie uznawali dualizmu w³adzy duchowej
i wieckiej ani zewnêtrznego przymusu w³adzy pañstwowej. Przyjêcie chrzecijañstwa po³o¿y³o kres s³owiañskiemu gminow³adztwu, które jawi siê w pismach
Czarnockiego jako idea³ pañstwowoci. Autor boleje nad utrat¹ ducha gminow³adztwa we wspó³czesnym narodzie polskim, doceniaj¹c równoczenie jego
relikty w ustroju Rosji. Wyranie rusofilska postawa Do³êgi Chodakowskiego
by³a znakiem czasu  równie¿ i inni polscy s³owianofile dzia³aj¹cy przed powstaniem listopadowym (Staszic, Woronicz, Brodziñski) podzielali ten kierunek, co
wynika³o z przyczyn politycznych.
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Mówi¹c o XIX-wiecznym s³owianofilstwie, nie sposób pomin¹æ filozofii rosyjskiej. Najwybitniejsze nazwisko w tej grupie to Aleksy Chomiakow. Nawi¹zywa³ on do stworzonego przez Herdera wizerunku S³owian jako narodu rolniczego. G³osi³, ¿e S³owianie s¹ demokratami broni¹cymi idea³ów humanizmu,
a zdrowa moralnoæ (chrzecijañska, a cilej rzecz bior¹c  prawos³awna) broni ich przed najwiêkszym z³em ludzkoci  niewolnictwem3. S³owianofilska
myl rosyjska opiera siê na wierze w wielk¹ misjê narodu rosyjskiego, polegaj¹c¹ na zrealizowaniu chrzecijañskiego idea³u harmonijnego ¿ycia i narzuceniu
go Europie Zachodniej, zatrzymanej w rozwoju duchowym przez ska¿enie racjonalizmem i pych¹ w³adzy. Chêæ wprowadzenia tej wiary w praktykê stanowi
osnowê doktryny politycznej, która mia³a wielkie powodzenie w Rosji II po³owy XIX wieku i z czasem sta³a siê tam doktryn¹ pañstwow¹  panslawizmu.
Panslawizm bywa najczêciej uto¿samiany z rosyjsk¹ ide¹ mocarstwow¹. W tym
w³anie kontekcie jest przywo³ywany przez badaczy rosyjskiej kultury, do czego jeszcze powrócê.
G³ównym rodowiskiem pielêgnowania ró¿nych form idei s³owiañskiej pozostawa³y w XIX wieku uniwersytety. Najlepsze katedry literatur s³owiañskich
dzia³a³y na uniwersytecie praskim (z którym zwi¹zany by³ m.in. Vaclav Hanka)
i wroc³awskim (gdzie pracowa³ czeski uczony Frantiek Èelakovský). Nie sposób pomin¹æ tu uniwersytetu paryskiego, na którym w latach 40. XIX wieku
wyk³ada³ literatury s³owiañskie Adam Mickiewicz, szerz¹c  w porozumieniu
z cz³onkami emigracyjnego Towarzystwa S³owiañskiego, którego by³ cz³onkiem
 mesjanistyczn¹ wizjê przysz³ej roli S³owian jako zbawicieli Europy. Rola
orodka paryskiego jako krzewiciela tradycyjnego s³owianofilstwa wyczerpa³a
siê po Wionie Ludów. Nastêpca Mickiewicza na paryskiej katedrze literatur s³owiañskich Cyprien Robert by³ pierwszym wyrazicielem wiadomoci rozpadu
idei s³owiañskiej na od³amy uwarunkowane polityk¹: panrusycyzm, panpolonizm i austroslawizm4.
Tymczasem na uniwersytetach rodkowoeuropejskich dalej pracowano nie
tylko nad zbli¿eniem s³owiañskim (notabene do owego zbli¿enia przyczynia³y siê równie¿ samorzutnie powstaj¹ce s³owiañskie kó³ka studenckie, co pokazuje np. ¿yciorys W³adys³awa ¯eleñskiego), ale i nad wypracowaniem metod
komparatystycznego ogl¹du literatur s³owiañskich. Metody XIX-wieczne nie
uwzglêdnia³y, a nawet celowo pomija³y sprzecznoci wewn¹trzs³owiañskie. Bazowa³y na takich has³ach, jak duch s³owiañski, idea³y humanistyczne S³owian (powtarzam je za Tomaem Masarykiem), odnoszonych do literatury s³owiañskiej uznanej za jednoæ. Celowo podkrelano odrêbnoæ tej literatury od
3

Zob. M. £osski, Historia filozofii rosyjskiej, Kêty 2000, s. 2934.
Zob. M. Janik, Pr¹dy panslawistyczne i rusofilskie w okresie Wielkiej Emigracji, Pamiêtnik Literacki 1934, s. 58.
4

266

Mateusz Andrzejewski

literatur zachodnich, szukaj¹c jej cech konstytutywnych w obszarze pokrewieñstw jêzykowych, gatunkowych, treciowych, ideowych b¹d funkcjonalnych. Metody te znajdowa³y uznanie tak¿e w Polsce. Charakterystycznym przyk³adem ich zastosowania s¹ prace Lucjana Siemieñskiego  poety i zbieracza
folkloru literackiego, autora fundamentalnego zbioru Banie polskie, ruskie i litewskie, a tak¿e pierwszego polskiego t³umacza kompletnego tekstu s³ynnego
apokryfu Vaclava Hanki Królodworski rêkopis. We wstêpie i komentarzach do
owego t³umaczenia, wydanego w Krakowie w 1836 r., czytamy wiele o pokrewieñstwach Królodworskiego rêkopisu oraz innego znanego apokryfu  S³owa
o wyprawie Igora. Siêgniêcie po porównanie z zabytkiem literatury ruskiej jest
wa¿nym sygna³em, który wymaga komentarza. Wynika, po pierwsze, z mocnego przekonania autora, ¿e wszyscy S³owianie pochodz¹ z obszaru Rusi, po
drugie, jest zabiegiem zastêpczym  Siemieñski nie móg³ siêgn¹æ po porównanie z równie starym (czy te¿ udaj¹cym stary) zabytkiem literatury polskiej. A¿ po próg XX wieku zastêpowano nie istniej¹ce polskie zabytki literackie, a tak¿e muzyczne przyk³adami dzie³ ruskich, usprawiedliwiaj¹c to postêpowanie tak, jak to uczyni³ Aleksander Poliñski w Dziejach muzyki polskiej
z 1907 r.:
Nie mog¹c odnaleæ ladów pierwocin muzyki praojców naszych na gruncie wy³¹cznie swojskim, polskim, szukaæ ich musimy na gruncie wspólnej
 w czasach przedhistorycznych  wielkiej rodziny s³owiañskiej [...]. Bo jeli
dzi jeszcze wszystkie ludy s³owiañskie posiadaj¹ wiele wspólnych cech plemiennych, o wiele wiêcej posiada³y w czasach zamierzch³ych, kiedy jedn¹ stanowi³y rodzinê, wspólnymi rz¹dzi³y siê prawami i jednym k³ania³y bogom5.
Kolejny etap rozwoju refleksji o S³owiañszczynie i jej kulturze znamionuje
chêæ przekroczenia opartej na wierze w istnienie antropologicznej wspólnoty
S³owian konwencji rozprawiania o wspólnym ca³ej literaturze s³owiañskiej duchu czy uczuciu. Ten etap znamionuje silny nacisk po³o¿ony na odkrywanie ró¿nic kulturowych wystêpuj¹cych miêdzy narodami s³owiañskimi. W bardzo charakterystyczny sposób objawi³ siê on w pimiennictwie polskim, stale
stykaj¹cym siê z kompleksem rosyjskim. Czo³owi polscy slawici prze³omu
XIX i XX wieku, Feliks Koneczny i Marian Zdziechowski, eksploatowali ukuty na Zachodzie Europy6 stereotyp Rosji jako pañstwa, które nie jest w stanie
przyj¹æ europejskich norm i stanowi zagro¿enie dla wolnych narodów. St¹d
stanowczo odcinali siê od wszelkich form ideologii s³owiañskiej skrzy¿owanej z rosyjskim panslawizmem i podkrelali przepaæ, jaka dzieli kulturê rosyjsk¹ od tych kultur s³owiañskich, które kszta³towa³y siê pod wp³ywem katolicyzmu w ³¹cznoci z cywilizacj¹ Zachodu, a wiêc przede wszystkim od kultury
5
6

A. Poliñski, Dzieje muzyki polskiej, Lwów 1907, s. 5.
M.in. za spraw¹ Markiza de Custine, autora s³ynnych Listów z Rosji.
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polskiej7. Ostoj¹ dawnej koncepcji jednoci s³owiañskiej pozosta³ w Polsce dzia³
pimiennictwa bêd¹cy reakcj¹ na Kulturkampf podjêty w Prusach w czasach Bismarcka. Na agresywne poczynania hakatystów odpowiadali polscy humanici
tekstami eksploatuj¹cymi w¹tek sprzecznoci miêdzy ¿ywio³em germañskim
i s³owiañskim. W tekstach tych niemal stale pojawia³ siê inspirowany rozwa¿aniami Herdera motyw opozycji pokojowo usposobionych S³owian i Niemcówagresorów. W modelowy sposób wykorzysta³ go Aleksander Brückner w pracy
S³owianie i Niemcy og³oszonej w Bibliotece Warszawskiej w 1900 r.8
Ograniczone ramy niniejszego artyku³u pozwalaj¹ jedynie zasygnalizowaæ
istnienie skomplikowanej dyskusji na temat indywidualnych ró¿nic narodów s³owiañskich i ich kultury, jakie toczy³y siê w wielonarodowej monarchii Habsburgów, w tym w Galicji, która by³a g³ównym, a do 1914 r. wrêcz jedynym orodkiem myli slawistycznej w Polsce. To w krêgu galicyjskich slawistów, których
przywódc¹ by³ Feliks Koneczny (dzi na nowo odkryty jako pionier koncepcji
pluralizmu kulturowego  koncepcji uznaj¹cej odrêbnoæ poszczególnych kultur
s³owiañskich, porównywalnej z koncepcjami wielkich historiografów XIX i XX
wieku: Miko³aja Danilewskiego i Oswalda Spenglera), usi³owano nawi¹zaæ cilejsze kontakty z czeskimi i ukraiñskimi krêgami literackimi i artystycznymi ju¿
nie na zasadzie zbli¿enia, lecz realnego spotkania kultur.
Pod has³em spotkania kultur przebiega³a wiêksza czêæ dzia³añ inspirowanych ideologi¹ s³owiañsk¹ w XX wieku. Zakres, charakter i dynamikê tych dzia³añ wyznacza³a w tym okresie polityka rodkowoeuropejska, realizowana zarówno przez nowo powsta³e pañstwa w tym regionie, jak i kraje zachodnie. Jednym
z priorytetów tej polityki by³o nawi¹zanie trwa³ych wiêzi miêdzy s¹siaduj¹cymi
ze sob¹ m³odymi organizmami pañstwowymi na ró¿nych polach, w tym oczywicie na polu kultury. Przyk³ad Polski  uwik³anej w dwudziestoleciu miêdzywojennym w liczne konflikty z s¹siadami, nadto z trudem toruj¹cej sobie drogê
w labiryncie geopolityki  pokazuje proces narastania trudnoci w interesuj¹cej
nas dziedzinie. Zapocz¹tkowane po 1918 r. oficjalne kontakty kulturalne miêdzy
pañstwami Europy rodkowej i Rosj¹ Sowieck¹ rozwija³y siê w kaprynym rytmie zmieniaj¹cych siê sojuszy politycznych, a na nasilaj¹cej siê fali nacjonalizmów robi³o karierê zjawisko miêdzynarodowej rywalizacji, jak¿e inne od pier7

A. Magdziak-Miszewska, Wstêp, [do:] Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojêæ, Warszawa 2002, s. 5: Podstawowy rosyjski mit o Polakach jest taki: Polacy to S³owianie, którzy
z niezrozumia³ych do koñca powodów wybrali katolicyzm i ma³puj¹ Zachód. Zdradzaj¹ tym
samym swoj¹ s³owiañskoæ, która powinna byæ wyznacznikiem ich to¿samoci. Polacy, zdaniem Rosjan, wypieraj¹ siê tej to¿samoci  na z³oæ Rosjanom i ni¹ o jednym  by stworzyæ
sytuacjê, która mog³aby zagroziæ rosyjskiej racji stanu [...]. Omawiany pogl¹d spotykamy
w pracach Feliksa Konecznego (zob. np. Sprawa s³owiañska a sprawa polska, wiat S³owiañski, t. 2, Kraków 1908) i Mariana Zdziechowskiego (Mesjanici i s³owianofile. Szkice
z psychologii narodów s³owiañskich, Lwów 1912).
8 A. Bruckner, S³owianie i Niemcy, Biblioteka Warszawska 1900, t. I, s. 231.
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wotnych prób wzajemnego zbli¿enia. Fascynacja S³owiañszczyzn¹ jako wspóln¹ baz¹ kulturow¹ Europy rodkowej w miêdzywojniu mia³a charakter niszowy
wskutek narastaj¹cych konfliktów politycznych. Z powodu kompromitacji wszelkich nacjonalizmów w epoce faszyzmu idea ta nie mog³a tak¿e trafiæ do mentalnoci ogó³u po II wojnie wiatowej. Nieliczne próby odbudowywania zainteresowañ dziedzictwem kulturowym S³owiañszczyzny na Zachodzie Europy
natrafia³y na dwie podstawowe trudnoci: barierê jêzykow¹ i izolacjê polityczn¹ pañstw rodkowoeuropejskich9. Z kolei mieszkañców owego rejonu od prób
restaurowania zainteresowañ s³owiañskich odstrêcza³a rzeczywistoæ egzystencji myli humanistycznej pod presj¹ oficjalnych komunistycznych przyjani.
Ju¿ w 1950 r. czo³owy polski rusycysta Marian Jakóbiec wypowiedzia³ na I Kongresie Nauki Polskiej zdanie, ¿e badacze literatur s³owiañskich w Polsce winni
przywdziaæ ¿a³obne szaty. Zdanie to zacytowa³ dziesiêæ lat póniej Aleksander
Rogalski, relacjonuj¹c kondycjê polskiej slawistyki we wstêpnym rozdziale swej
pracy pt. Rosja  Europa, stanowi¹cej owoc ambitnego projektu stworzenia syntetycznego obrazu obecnoci literatury rosyjskiej w poszczególnych krêgach kulturowych Europy i przynosz¹cej równie pesymistyczn¹ ocenê stanu zainteresowañ polskiej humanistyki sprawami s³owiañskimi, w tym rosyjskimi10. Ju¿
w warunkach wolnoci s³owa, w roku 2002, w zbiorowym tomie Polacy i Rosjanie: 100 kluczowych pojêæ ukaza³ siê tekst Micha³a G³owiñskiego, w którym
scharakteryzowa³ on powszechny stosunek Polaków doby PRL do kultury rosyjskiej jako naznaczony udzia³em nudy, bêd¹cej pok³osiem szkolnego przymusu w zakresie zapoznawania siê z jêzykiem wschodniego s¹siada11. Ow¹ nudê,
wiêcej  jawn¹ niemal niechêæ mo¿na tak¿e obserwowaæ w ogólnym wymiarze
kontaktów kulturalnych krajów bloku wschodniego w okresie komunizmu. Postrzegano je jako rzecz niechcian¹, aktywnoæ narzucon¹ przez re¿im. Zacytujê
zapisek z 1975 r. pochodz¹cy z pamiêtnika PRL-owskiego ministra kultury Józefa Tejchmy: Z ró¿nych materia³ów podsuwanych mi przy ró¿nych okazjach
do upowszechnienia wykrelam konsekwentnie i z rosn¹c¹ irytacj¹ pojêcie integracji kulturalnej krajów socjalistycznych12.
Prze³om ustrojowy lat 90. stworzy³ mo¿liwoæ odtwarzania i nawi¹zywania
nowych wiêzi miêdzy krajami s³owiañskimi, jak te¿ zajmowania siê ich wspólnie pojêtym dziedzictwem kulturowym. Intensyfikacjê refleksji w tej dziedzinie
zawdziêczamy nie tylko odmiennym warunkom politycznym, ale i odwie¿onym
9

E. Arro, Hautprobleme der osteuropischen Musikgeschichte, (w:) Musik des Ostens,
Hrsg. E. Arro, H. Haase, W. Wiora, Kassel-Basel 1962, s. 9.
10 A. Rogalski, Rosja  Europa. Wzajemne zwi¹zki, wp³ywy i zale¿noci kulturalno-literackie, Warszawa 1960, s. 11.
11 M. G³owiñski, Jêzyk jako bariera, (w:) Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojêæ, red.
A. Magdziak-Miszewska, M. Zuchniak, P. Kowal, Warszawa 2002, s. 13.
12 J. Tejchma, Kulisy dymisji. Z dziennika ministra kultury 19741977, Kraków 1991, s. 66.

Idea s³owiañska i muzyka

269

impulsom metodologicznym p³yn¹cym z nowych dziedzin humanistyki, przede
wszystkim z literaturoznawstwa porównawczego, które w latach 70. wprowadzi³o do dyskursu o poznaniu dzie³a literackiego ideê relatywizmu. Skutkiem tego
by³o przyjêcie za³o¿enia, ¿e je¿eli bada siê literaturê danego narodu, to nie jest
sensowne i przydatne badanie jej samej i dla niej samej, celowe natomiast jest
poznawanie jej poprzez przeciwstawienie innej kulturze. Takie ujêcie sk³ania³o
do poszukiwania typologicznych powi¹zañ, które mog³yby ujawniæ istniej¹ce
pomiêdzy literaturami wielorakie uwarunkowania kontekstowe.
Cennym rezultatem spojrzenia na sprawy kultury rodkowoeuropejskiej poprzez pryzmat omawianej metody i wywodz¹cego siê z niej stylu mylenia s¹
prace Marii Delaperriére. Jej poni¿sze s³owa, zaczerpniête z eseju Mity europejskie i narodowe z tomu Dialog z dystansu, mog¹ s³u¿yæ jako motto, a zarazem
program odnowionej refleksji nad ide¹ s³owiañsk¹, która tryumfalnie powróci³a do wspó³czesnej humanistyki, inspiruj¹c historyków, literaturoznawców, jak
równie¿  muzykologów. Pisze Maria Delaperriére: Obok chwiejnego obrazu
rzeczywistego [Europy] istnieje Europa-idea, has³o wywo³awcze zespo³u wartoci kulturowych, sk³adaj¹cych siê na wielki mit Europy, której przydaje siê odmienne sensy w zale¿noci od tego, w jaki sposób zosta³a ona wpisana w wiadomoæ indywidualn¹ czy zbiorow¹, to znaczy, w jaki sposób jej pojêcie splot³o
siê z dan¹ kultur¹ etniczn¹ i tradycjami specyficznymi ka¿dego w jej sk³ad
wchodz¹cego narodu13.
Pora odpowiedzieæ na pytanie, w jaki sposób i w jakim zakresie odzwierciedla siê dyskutowana od ponad dwóch stuleci idea s³owiañska na gruncie muzyki. I szerzej  kultury muzycznej. Z góry mo¿na za³o¿yæ, ¿e funkcjonowa³a
w cis³ym zwi¹zku z opisanymi wy¿ej tendencjami humanistyki, podlegaj¹c podobnej dynamice rozwoju i dotycz¹c podobnych problemów i zjawisk. Z ide¹
s³owiañsk¹ rozpatrywan¹ w zwi¹zku z muzyk¹ mamy jednak do czynienia
znacznie krócej ni¿ w ogólnej refleksji historiozoficznej czy literaturoznawczej,
jako ¿e muzyczne kultury narodowe, wewn¹trz których kultywowano w¹tek refleksji s³owiañskiej, s¹ m³odsze ni¿ poszczególne krêgi narodowe literatury. Ponadto, tradycyjne ukierunkowanie refleksji o historii muzyki, zw³aszcza tej rozwijanej na Zachodzie Europy, na relacjonowanie dziejów tamtejszej kultury
muzycznej jako kultury wiod¹cej sprawi³o, ¿e jej autorzy byli zainteresowani
muzycznokulturowym dziedzictwem S³owiañszczyzny nierównie mniej ni¿
znawcy historii i literatury. W XIX-wiecznych podrêcznikach historii muzyki i
leksykonach znajduje siê niewiele informacji na temat muzyki tworzonej na
Wschodzie. Jako pierwszy wprowadza rozdzia³y jej powiêcone Hugo Riemann,
relacjonuj¹c twórczoæ muzyczn¹ w Polsce, Rosji i Czechach. Kultury te traktuje jako nowo¿ytne, odmawiaj¹c zainteresowania ewentualnymi dziejami muzy13
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ki w tych krajach w epokach dawnych. Co jednak ciekawe, klasyczna historiografia nie okrela ich wspólnym mianem s³owiañskich, lecz rezerwuje dla nich
detaliczne nazwy: czeska, polska, rosyjska. Tak¿e w polskich podrêcznikach z XIX i pocz¹tku XX wieku nie znajdziemy prób pos³ugiwania siê kategori¹ muzyki s³owiañskiej, wyj¹wszy ksi¹¿kê Aleksandra Poliñskiego. Boles³aw
Wilczyñski, autor pierwszego polskiego podrêcznika historii muzyki pretentuj¹cego do naukowoci (1894), naladuj¹c Riemanna, wprowadza do swojej ksi¹¿ki rozdzia³y o muzyce czeskiej i rosyjskiej. Podobnie postêpuj¹ inni autorzy; jedynie Zdzis³aw Jachimecki ryzykuje w swoim podrêczniku Historia muzyki
polskiej pojêcie muzyki pogañskiej, uprawianej hipotetycznie na ziemiach polskich przed chrzecijañstwem.
Rezerwa, z jak¹ odnoszono siê do prób w³¹czania do ogólnej historiografii
muzycznej rozdzia³u s³owiañskiego, wynika³a najpierw z braku znajomoci zabytków muzycznych reprezentuj¹cych te regiony i potwierdzaj¹cych ich dawnoæ, która by³a dla klasycznej muzykologii jedynym pretekstem do podejmowania badañ nad dan¹ kultur¹; w czasach faszyzmu ³¹czy³a siê natomiast
z programow¹ ignorancj¹, z której wyp³ywa³a sugestia, ¿e kraje s³owiañskie,
o ile kultywuj¹ wysok¹ kulturê muzyczn¹, czyni¹ to wy³¹cznie moc¹ wczeniejszych kontaktów z kultur¹ niemieck¹. W ten sposób potraktowa³ rozdzia³ o muzyce s³owiañskiej (tak w³anie zatytu³owany) Hans Joachim Moser w Lehrbuch
der Musikgeschichte z 1937 r.14
Tradycja postrzegania kultur muzycznych Europy rodkowej i Wschodniej
jako kultur satelitarnych w stosunku do niemieckiej by³a ju¿ wczeniej zakorzeniona w krajach niemieckojêzycznych. Sugerowa³a istnienie ostrej granicy miêdzy Zachodem i Wschodem. Wschód pozosta³ synonimicznym okreleniem
s³owiañskich kultur muzycznych tak¿e w refleksji powojennej. Co najmniej do
koñca lat 60. pozostawa³y one na odleg³ym marginesie zainteresowañ badaczy
zachodnich, co dokumentuje nastêpuj¹ca wypowied Elmara Arro, animatora
prac J-G-Herder-Forschungstelle für Musik des Ostens w Kilonii, które wypracowa³o pionierski projekt badawczy dotycz¹cy muzycznej S³owiañszczyzny:
Nasza tak zwana powszechna historia muzyki jest zbyt jednostronna, koncentruj¹c siê na historii muzycznej Zachodniej Europy; Europa Wschodnia nie jest
w niej w ogóle brana pod uwagê15.
Luki w historiografii muzycznej usi³owali oczywicie nadrabiaæ badacze
dzia³aj¹cy w Europie rodkowej i w Rosji. Jednak wiêkszoæ projektów dotycz¹cych promowania wspólnoty dziedzictwa kultur muzycznych tego regionu nie
zosta³a uwieñczona sukcesem ze wzglêdu na wspomniany wy¿ej deprymuj¹cy
wp³yw pozornych dzia³añ wspólnotowych regulowanych administracyjnie przez
14
15

H. J. Moser, Lehrbuch der Musikgeschichte, Berlin 1937, s. 320322.
E. Arro, op. cit., s. 9.
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re¿im komunistyczny. Jako przyk³ad typowego losu takich projektów mo¿na
podaæ plan stworzenia slawistyki muzycznej, powziêty w latach 50. przez
wybitnego badacza muzycznych kultur s³owiañskich Igora Be³zê. Nie doszed³ on
do skutku z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych partnerów.
W polskiej publicystyce muzycznej okresu PRL desinteressment dla s¹siednich
kultur muzycznych by³o nieraz ujawniane. Ludwik Erhardt pisa³ w 1963 r.: Bardziej nas bawi japoñska, arabska czy argentyñska kolonia europejskiej moderny
ni¿ ledzenie linii id¹cej od Erkela i Liszta poprzez Bartoka i Kodalyego, albo
od Smetany i Dworzaka  przez Janacka, Novaka i Martinu. Lekcewa¿ymy Pragê i Budapeszt i inne dawne stolice europejskie. Bawi¹ nas zamorskie wiecide³ka i gdy bierzemy je do rêki, wydaje nam siê, ¿e jestemy wielkim wiatem,
wiêkszym i wa¿niejszym od s¹siedzkich zacianków. W tym gecie jest co gronego, bo czynimy go od wieków16.
Mo¿na oczywicie wskazaæ kilka cennych i owocnych inicjatyw w zakresie
wspó³pracy rodkowoeuropejskiej w dziedzinie muzyki. Jedn¹ z wa¿niejszych
by³ zainicjowany w 1965 r. bydgoski festiwal Musica Antiqua Europae Orientalis. Niezmiernie zas³u¿ony jest kr¹g uniwersytetu w Chemnitz (dawnym KarlMarx-Stadt), gdzie z inicjatywy Helmuta Loosa zawi¹za³a siê w pónych latach
70. miêdzynarodowa grupa badawcza pracuj¹ca nad tematem Musikgeschichte
in Mittel- und Osteuropa. W ramach prac grupy wydano dot¹d m.in. 10 zeszytów sprawozdañ autorstwa muzykologów z krajów bloku wschodniego, które
zebrane razem tworz¹ cenny przyczynek do dziejów muzyki poszczególnych
krajów s³owiañskich. Ju¿ po upadku komunizmu zainicjowano wspólne prace
muzykologiczne polsko-czesko-ukraiñskie w orodku lwowskim. Kontynuowane s¹ one obecnie, z inicjatywy Leszka Mazepy, na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Ich plonem jest seryjne wydawnictwo Musica Galiciana.
Przegl¹d treci owego wydawnictwa, jak równie¿ innych publikacji dotycz¹cych interesuj¹cego nas tematu przekonuje, ¿e wiedza o oddzia³ywaniu idei s³owiañskiej na kulturê muzyczn¹ Europy rodkowej i Wschodniej w³aciwie nie
istnieje. Mówi¹c idea s³owiañska, mam na myli programy artystyczne kompozytorów, kontakty miêdzy muzykami ró¿nych narodowoci s³owiañskich, ró¿nego rodzaju dzia³alnoæ muzyczn¹, np. koncerty muzyki s³owiañskiej, tematykê s³owiañsk¹ w pimiennictwie muzycznym, w koñcu za obszerny dzia³
twórczoci muzycznej inspirowanej tematyk¹ s³owiañsk¹, pragn¹cej uchodziæ za
s³owiañsk¹ lub w ró¿ny sposób w³¹czaj¹cej siê w program wspó³pracy rodowisk muzycznych rodkowej Europy.
Wspó³praca ta, dzi w zasadzie zapoznana, stanowi³a istotny rozdzia³ rodkowoeuropejskiej kultury muzycznej XIX wieku. Nie odbywa³y siê co prawda
zjazdy s³owiañskich twórców muzyki, analogiczne do zjazdów, na których po16

L. Erhardt, Geografia muzyki, (w:) Papierowe nosy, Warszawa 1970, s. 77.
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ruszano problemy polityczne, ale z atmosfery i okolicznoci spotkañ miêdzy
muzykami s³owiañskimi mo¿na wywnioskowaæ, ¿e czêsto przekracza³y one ramy
kurtuazyjnych wizyt, przeradzaj¹c siê w manifestacje s³owiañskiej solidarnoci
i przyjani. Przyk³adów takich manifestacji dostarczaj¹ nam ¿yciorysy Chopina
i ¯eleñskiego, Antona Rubinsteina, który wprowadzi³ na rosyjsk¹ scenê muzyczn¹ Dworzaka i Smetanê, a tak¿e samego Smetany, który osobicie zaanga¿owa³
siê, jako dyrygent Narodnego Divadla, w organizowanie wizyt w Pradze kompozytorów rosyjskich i polskich. Czajkowski tak wspomina³ swoje przyjêcie
przez Czechów: widzieli we mnie nie zwyk³ego muzyka, a muzyka rosyjskiego i czcz¹c mnie, uczcili tak¿e moj¹ ojczyznê17.
Tych kilka przyk³adów nie jest oczywicie w stanie zilustrowaæ ca³ego zjawiska s³owiañskiego zbli¿enia miêdzy XIX-wiecznymi muzykami, nie mo¿e
te¿ s³u¿yæ jako podstawa uogólnienia stanu stosunków miêdzy przedstawicielami rodowisk muzycznych poszczególnych krajów s³owiañskich, miêdzy którymi istnia³a te¿, obok przyjani, zawziêta rywalizacja, co pokaza³a zorganizowana w 1892 r. przez dworskie krêgi austriackie Wystawa Teatralno-Muzyczna
w Wiedniu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e gesty zainteresowania rodowisk krajów s³owiañskich dorobkiem s¹siadów mia³y ró¿ne podteksty polityczne. Przyk³adowo,
manifestacyjne zainteresowanie kompozytorów carskiej Rosji komponowaniem
utworów wykorzystuj¹cych motywy folkloru pañstw podbitych (np. serbskie)
zarówno przedwojenni, jak i wspó³czeni badacze ³¹cz¹ z akceptacj¹ panslawizmu, czyli rosyjskiej idei mocarstwowej18. Inn¹ jeszcze konotacjê mia³y gesty
polskich muzyków XIX-wiecznych tytu³uj¹cych swoje utwory s³owiañskimi
(Emil M³ynarski: Ko³ysanka s³owiañska; Erazm D³uski: Rapsodia s³owiañska),
w warunkach zaboru rosyjskiego oznacza³y bowiem deklaracjê postawy asymilacyjnej, ugodowej (przymiotnik s³owiañski by³ odczytywany tam jako synonim s³ów rosyjski, carski).
Niekwestionowane na poziomie intencji inicjatywy zbli¿enia s³owiañskiego
w muzyce podpierano swoist¹ ideologi¹ charakterystyczn¹ dla XIX-wiecznej
wiadomoci historycznego statusu muzyki. Przejêto mianowicie za autorami
niemieckimi, np. Riemannem, tok mylenia zmierzaj¹cy do ustalenia okresów
hegemonii poszczególnych narodów czy krêgów kulturowych w muzyce. Riemann uzna³ epokê Bachowsko-Haendlowsk¹ za pocz¹tek hegemonii Niemców;
Czech Novotny napisa³ w korespondencji dla warszawskiego Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego z 1880 r. (nr 14): W [...] ogromnej rodzinie
17 Cyt. za: Iz istorii russko-czeskich muzykalnych swjazej, pierepiska M. A. Ba³akiriewa
i N. A. Rimskogo-Korsakowa s Boles³awom Kalenskim, Moskwa 1955.
18 Zob. L. Sabaniejew, Idea narodowa w muzyce rosyjskiej, Muzyka 1927, nr 6, s. 264.
Mowa tam m.in. o tak pojêtym panslawizmie oper Glinki. W¹tek panslawizmu muzyki rosyjskiej kontynuowa³ z powodzeniem Richard Taruskin w pracy: Defining Russia musically:
Historical and hermeneutical Essays, Princeton 2000.
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narodów zajmuj¹cych siê muzyk¹ z pocz¹tku palma pierwszeñstwa nale¿a³a do
narodów romañskich, póniej przesz³a do narodów germañskich  teraz za jest
obowi¹zkiem naszym i powinnimy siê o to postaraæ, ¿eby przodownictwo
w muzyce dla narodów s³owiañskich zachowaæ.
Pod has³em przejêcia owego przodownictwa przebiega³y muzyczne inicjatywy s³owiañskie przedsiêwziête po I wojnie wiatowej w Polsce, Czechos³owacji czy Jugos³awii. Z wy¿ej przytoczonych przyczyn mia³y charakter pionierski
i zasiêg niszowy, chocia¿ by³y oficjalnie popierane przez rz¹dy zainteresowanych
pañstw. Symbolem rodkowoeuropejskiej wspó³pracy w muzyce, nawi¹zanej po
I wojnie wiatowej, s¹ podró¿e reprezentacyjnych chórów amatorskich wykonuj¹cych repertuar narodowy. Nawi¹zano te¿ wspó³pracê pomiêdzy instytucjami
muzycznymi i konserwatoriami. Jeli chodzi o Polskê, przyjanie muzyczne pokry³y siê z oficjalnymi przyjaniami pañstwowymi; dotyczy³y zatem g³ównie
pañstw ba³tyckich i Rumunii; z przyczyn politycznych unikano kontaktów
z Czechami (poza orodkiem poznañskim, utrzymuj¹cym tradycyjn¹ wiê z Prag¹). Masowe zainteresowanie muzyków polskich wymian¹ artystyczn¹ z ZSRR
objawi³o siê dopiero po podpisaniu paktu o nieagresji, czyli w po³owie lat 30.
XX wieku.
Z okresu miêdzywojennego pochodz¹ najliczniejsze przyk³ady dzie³ muzycznych inspirowanych tematyk¹ s³owiañsk¹ (tj. s³owiañsk¹ obrzêdowoci¹ lub
folklorem), realizuj¹cych (w myl koncepcji autorów) idiom s³owiañski lub te¿
powsta³ych z myl¹ o reprezentowaniu ¿ywio³u s³owiañskiego (w tej grupie
mieszcz¹ siê m.in. liczne utwory okolicznociowe). Jako przyk³ad pierwszej kategorii przychodzi do g³owy wiêto wiosny Strawiñskiego. W drugiej bêdzie siê
mieciæ twórczoæ Ludomira Micha³a Rogowskiego  autora utworów scenicznych i orkiestrowych opartych na wykoncypowanej przez autora skali s³owiañskiej; w grupie trzeciej umiecimy, obok pieni Zygmunta Noskowskiego Do
braci S³owian czy Hymnu Wszechs³owiañskiego Feliksa Nowowiejskiego (jednego z najwiêkszych miêdzywojennych entuzjastów idei s³owiañskiej), m.in.
wiêksze utwory maj¹ce w tytule wyraz s³owiañski. Wiele takich utworów powstawa³o jeszcze w pierwszych latach po II wojnie w krêgu kompozytorów ukraiñskich, od dawna zaanga¿owanych w dzia³ania s³owiañskie, gdy¿ z¿ytych ze
rodowiskiem czeskim (Borys Latoszyñski, Stanis³aw Ludkewycz), znajdujemy
je tak¿e w tekach ówczesnych kompozytorów polskich (Feliks Nowowiejski,
Adam So³tys). W latach stalinizmu przestano pisaæ utwory s³owiañskie.
Nasuwa siê pytanie, jak interpretowaæ utwory s³owiañskie i czy mo¿na
mówiæ o zawartym w nich s³owiañskim idiomie? W dziejach europejskiej recepcji muzyki pojêcie idiomu s³owiañskiego ma swoje miejsce i to doæ istotne,
jest bowiem jednym z podstawowych tropów, jakie pojawi³y siê w XIX wieku
w ramach interpretacji muzyki Chopina, i to zarówno w Niemczech, jak i w Polsce czy Rosji.
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Marceli Antoni Szulc, autor pierwszej polskiej biografii Chopina, w artykule z 1842 r. pt. Przegl¹d ostatnich dzie³ Chopina, wydrukowanym w poznañskim
Tygodniku Literackim, przyrówna³ wielkiego polskiego twórcê do Bojana, staroruskiego gêlarza, jednego z bohaterów S³owa o wyprawie Igora (mo¿na to
interpretowaæ jako odprysk ówczesnej wiadomoci polskich folklorystów,
którzy, inspiruj¹c siê myl¹ Herderowsk¹, uznawali jednoæ kultury rodzimej
z historyczn¹ b¹d mitologiczn¹ S³owiañszczyzn¹)19. Inny XIX-wieczny komentator twórczoci Chopina, Jan Kleczyñski, stwierdzi³ w publikacji z 1879 O wykonywaniu dzie³ Chopina, i¿ na duchow¹ naturê Chopina sk³ada³y siê dwa
¿ywio³y: s³owiañska rzewnoæ oraz francuska ¿ywoæ i weso³oæ20. Z kolei
w innym artykule, zatytu³owanym Fryderyk Szopen i nowsza krytyka niemiecka, opublikowanym w pimie Bluszcz, Kleczyñski przywo³uje ciekawy pogl¹d
Johanna Schuchta o istnieniu w niektórych utworach Chopina g³ównego charakterystycznego rysu, którym narody s³owiañskie tak w sztuce i w poezji, jak
w ¿yciu i polityce siê odznaczaj¹. Jest to zdaniem cytowanego przez Kleczyñskiego Schuchta uparte trwanie przy pewnej g³ównej myli, niemo¿noæ oderwania siê od ulubionego obrazu lub idei, niejako kr¹¿enie ci¹gle w zaczarowanym i zbyt zacienionym kole w³asnych marzeñ21. Nietrudno zorientowaæ siê,
¿e sposób odczuwania pierwiastka s³owiañskiego przez Schuchta ma zwi¹zek
z XIX-wieczn¹ wizj¹ Orientu  w oczach kontrowersyjnego niemieckiego pisarza Chopin sta³ siê nieomal przedstawicielem Azji; z tego w³anie powodu Kleczyñski wszcz¹³ polemikê z jego pogl¹dami, próbuj¹c dowieæ, ¿e w charakterze s³owiañskim Chopina mieci siê obok sugerowanego przez Schuchta rysu
melancholicznego zapamiêtania tak¿e rys mêski, zdrowy.
Pozosta³e cechy s³owiañskie, jakie odkry³ w muzyce Chopina Kleczyñski,
a po nim jeszcze kilku innych interpretatorów, m.in. Stanis³aw Przybyszewski22
i Ignacy Jan Paderewski23, s¹ to¿same z tymi, które przypisa³ niegdy S³owianom Herder. Na przejêtym od niego i funkcjonuj¹cym jako stereotyp modelu interpretacyjnym oparte s¹ liczne dywagacje na temat muzyki s³owiañskiej, jakie
ukaza³y siê w pimiennictwie muzycznym XIX i I po³owy XX wieku. Jako przyk³ad przytoczê wypowied Zofii Lissy z 1934 r.: Na pytanie, czy przynale¿noæ
rasowa zaznacza siê w muzyce, musimy odpowiedzieæ: tak, i to w sposób bar19 M. A. Szulc, Przegl¹d ostatnich dzie³ Chopina przez [...], Tygodnik Literacki [Poznañ], 1842, nr 10, s. 7679.
20 J. Kleczyñski, O wykonywaniu dzie³ Szopena. Trzy odczyty wypowiedziane w Resursie
Obywatelskiej w Warszawie w d. 11, 15 i 17 marca 1879 r., Warszawa 1879.
21 J. Kleczyñski, Fryderyk Szopen i nowsza krytyka niemiecka, Bluszcz 1878, nr 5,
s. 3334.
22 S. Przybyszewski, Ku czci mistrza, ¯ycie [Kraków] 1899, nr 1920.
23 I. J. Paderewski, O Szopenie, Towarzystwo Wydawnicze Lwów  E. Wende i S-ka
Warszawa 1911.
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dzo silny. Przynale¿noæ do ró¿nych ras poci¹ga za sob¹ odmiennoæ konstrukcji psychicznej twórców. [...] Na sferze emocjonalnej, sferze wyrazu koncentruje siê twórczoæ muzyczna narodów s³owiañskich. G³êboka uczuciowoæ, przys³owiowy ju¿ sentyment i wylewnoæ, oto charakterystyczne cechy twórczoci
Polaków, Rosjan czy Czechów24.
Ukazanie idiomu s³owiañskiego w perspektywie teorii ras ludzkich  o której pisze zreszt¹ dalej Lissa, ¿e zaczyna w polityce niektórych pañstw odgrywaæ
smutn¹ rolê25, jest ma³o przydatne dla dokonania kompetentnej analizy muzyki s³owiañskiej, podobnie jak stereotypowe ujêcie cech charakteru s³owiañskiego. Pozostaj¹ zatem metody muzykologiczne, ewentualnie metody zapo¿yczone z literaturoznawstwa porównawczego. Jeli idzie o pierwsze  obiecuj¹ce
s¹ propozycje wspó³czesnej etnomuzykologii, mo¿liwe do przeniesienia na teren interesuj¹cej nas refleksji tam, gdzie chodzi o spo¿ytkowywanie folkloru.
Jeli chodzi o punkt widzenia literaturoznawstwa  ci¹gle aktualny pozostaje
sposób programowania strategii badawczej literatur s³owiañskich zaproponowany w roku 1965 przez Henryka Markiewicza, bazuj¹cy na zasadzie odkrywania
pokrewieñstw literatur o zbli¿onych prawid³owociach rozwojowych i oparty na
tezie, i¿ s³owiañska wspólnota jêzykowa determinuje pewne cechy wspólne
w sferze stylistycznej i wersyfikacyjnej, w innych dziedzinach czynnikiem istotnym s¹ analogiczne warunki rozwoju historycznego26.
W odniesieniu do muzyki kluczem do dokonywania analiz powinno zatem
staæ siê nie tyle poszukiwanie mitycznych róde³ idiomu s³owiañskiego, ile
rzetelne porównywanie procesu rozwojowego muzyki w poszczególnych krajach
s³owiañskich z uwzglêdnieniem preferencji tematycznych, stylistycznych, gatunkowych, a ponadto z uwzglêdnieniem rozleg³ego kontekstu spo³ecznego. Inspiruj¹ce bêdzie tak¿e rozwa¿anie s³owiañskoci muzyki w kontekcie antropologicznym b¹d psychologicznym, np. w zwi¹zku z teori¹ charakterów
narodowych  ostatnio ciekawie rozwiniêt¹ przez Edmunda Lewandowskiego27.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e refleksja nad muzyk¹ s³owiañsk¹, tak jak nad
ka¿dym rodzajem muzyki narodowej, której jest ona b¹d co b¹d specyficzn¹
odmian¹, wymaga przekroczenia konwencji autonomicznej i wdro¿enia techniki
porównañ kontekstowych. W skrajnym ujêciu, reprezentowanym przez Carla
Dahlhausa (mylê o eseju Nazionalismus und Musik z 1974 r.), muzyka narodo24

Z. Lissa, Problem rasy w muzyce, Muzyka, nr 3.
Ibidem.
H. Markiewicz, Pr¹dy i typy twórczoci literackiej, (w:) G³ówne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1965, s. 198.
27 Autor operuje pojêciem charakteru narodowego, który jest dla niego modelem stanowi¹cym celow¹ idealizacjê rzeczywistoci spo³ecznej, ale ujmuj¹cym istotne cechy danych
zjawisk (zob. E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych, Warszawa 2008,
s. 8).
25
26
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wa jest mitem; o narodowej cesze dzie³a muzycznego decyduje wed³ug niego nie
Heglowski Weltgeist i nawet nie substancja tego dzie³a. Rodzi siê ona w efekcie
swego rodzaju umowy spo³ecznej, nie nale¿y wiêc do autonomicznej sfery
danego utworu, lecz do heteronomicznej sfery jego recepcji28. W tym kierunku
wypada  jak mniemam  d¹¿yæ, chc¹c rzetelnie poznaæ ciekawy, a nieznany
rozdzia³ dziejów muzyki, rozwijaj¹cy siê pod has³em idei s³owiañskiej.

28 C. Dahlhaus, Die Idee des Nationalismus in der Musik, (w:) Zwischen Romantik und
Moderne. Vier Studien zur Musikgeschichte des späteren 19. Jahrhunderts, München 1974,
s. 7492.
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Streszczenie

Abstract

Postêp technik transplantacyjnych otworzy³ mo¿liwoci ratowania ¿ycia ludzi, którzy
dawniej skazani byli na nieuchronn¹ mieræ.
Wraz z rozwojem, a co za tym idzie  upowszechnianiem siê tego typu zabiegów ci¹gle
wzrasta³a liczba oczekuj¹cych na przeszczep,
a organów brakowa³o; to sk³oni³o do poszukiwania nowych ich róde³, a jednym z nich sta³y siê narz¹dy naturalne pobierane od zwierz¹t.
Rozwi¹zanie to mia³o wype³niæ lukê, spowodowan¹ wysokim popytem, a jednoczenie
stworzyæ mo¿liwoæ dokonywania transplantacji bez koniecznoci radzenia sobie z w¹tpliwociami moralnymi, jakie pojawiaj¹ siê przy
pobieraniu narz¹dów ludzkich. Stosowanie jednak¿e nowego materia³u do przeszczepów poci¹gnê³o za sob¹ nowe, nieznane dot¹d problemy natury etycznej, których przedstawieniu
powiêcony bêdzie ten artyku³.

The progress in transplantation technology has opened new possibilities of saving the
lives of those who in the past were doomed to
inevitable death. However, along with the development, and consequently, popularisation of
such types of procedures, the number of patients awaiting a transplant kept growing, but
the number of available organs was not enough. Such a situation has led to searching for
new sources of organs  one of the sources are
natural organs taken from animals. This solution was supposed to fill the gap, which was
caused by a high demand for such goods, and
at the same time to make it possible to perform
transplants without the necessity of coping with
moral questions related to taking human organs.
However, using new materials for transplants
resulted in the arising of new, unknown ethical problems, which will be discussed in this
article.
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Wprowadzenie
Wraz z upowszechnianiem siê technik transplantacyjnych ci¹gle wzrasta liczba oczekuj¹cych na przeszczep. Organy dotychczas pobierane by³y g³ównie od
osób zmar³ych; dopuszczono te¿ mo¿liwoæ donacji jednego z organów podwójnych przez osoby ¿yj¹ce. Pomimo to, problem niedostatku narz¹dów nie zosta³
rozwi¹zany, co sk³oni³o do poszukiwania nowych ich róde³, a jednym z nich
sta³y siê zwierzêta. Stosowanie odzwierzêcego materia³u do przeszczepów wi¹¿e siê jednak z powstaniem nowych, nieznanych dot¹d problemów natury etycznej. Jak wiêc siê wydaje, rozwi¹zania alternatywne nie tylko nie zmniejszaj¹,
lecz nawet zwiêkszaj¹ zakres zastrze¿eñ, jakie pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z dokonywaniem zabiegów transplantacji.

Rozwój ksenotransplantologii
Idea przeszczepiania cz³owiekowi tkanek i narz¹dów zwierzêcych nie jest
nowa, gdy¿ ju¿ w roku 1928, a wiêc na d³ugo przed pierwsz¹ udan¹ transplantacj¹, pojawi³ siê projekt zorganizowania wielkich farm wzd³u¿ wybrze¿a Morza ródziemnego, gdzie hodowaæ miano ma³py cz³ekokszta³tne, które dostarcza³yby czêci do maszyny ludzkiej 1. Te poszukiwania pozaludzkich róde³
organów podyktowane by³y z jednej strony brakiem dawców, przy równoczesnym, ci¹gle wzrastaj¹cym zapotrzebowaniu na tkanki i narz¹dy, a z drugiej
 dylematami moralnymi zwi¹zanymi z pobieraniem organów od dawców ¿yj¹cych oraz z dysponowaniem zw³okami, z których mo¿na by³oby dokonaæ ewentualnego pobrania. Skutkowa³o to najpierw dowiadczalnym przeszczepianiem
ludziom skóry zwierzêcej, a póniej organów pochodz¹cych od ma³p cz³ekokszta³tnych. Pierwsze tego typu próby ratowania ¿ycia ludzi by³y podejmowane w USA ju¿ w latach siedemdziesi¹tych. W 1963 r. amerykañscy chirurdzy
C.R. Hichcook, J.C. Kiser, R.L. Tealdner oraz E.L. Seljoskag dokonali ca³ej serii przeszczepów nerek2. Narz¹dy te pochodzi³y od pawianów, rezusów i szympansów, a czas ich funkcjonowania po wszczepieniu w organizm cz³owieka waha³ siê od siedmiu dni do dziewiêciu miesiêcy, pomimo zastosowania rodków
immunosupresyjnych oraz promieni X. Przeciêtny zatem okres prze¿ywalnoci
po dokonaniu transplantacji nie przekracza³ dwóch miesiêcy. Podobne zabiegi
przeprowadzili tak¿e inni lekarze amerykañscy  T.E. Starzl, G.N. Peters oraz
C.H. Kirkapatrick, którzy przeszczepiali pacjentom nerki pobrane od pawianów
i szympansów. Jednak¿e i w tym przypadku doæ szybko dochodzi³o do odrzu1
2

B. Pratzer, Serce na d³oni, Wiedza i ¯ycie 1996, nr 1(733), s. 15.
J. Jaroñ, Bioetyka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1999, s. 98.
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cenia organu, a czas ¿ycia osób z wszczepion¹ nerk¹ zwierzêc¹ wynosi³ od dziewiêtnastu do szeædziesiêciu dni. Dalsze próby polega³y na wszczepianiu dzieciom z atrezj¹ dróg ¿ó³ciowych w¹troby szympansa, natomiast pacjentom doros³ym w¹troby pochodz¹cej od wiñ. Dzieci z w¹trob¹ ma³py ¿y³y od kilkunastu
godzin do kilku dni, doroli za umierali po kilku godzinach od zabiegu. Spodziewanych pozytywnych rezultatów nie przynios³a tak¿e próba przeniesienia w
organizm cz³owieka serca pobranego od pawiana, która odby³a siê w roku 1984;
piêtnastodniowy noworodek, Baby Fae, który otrzyma³ nowe serce, ¿y³ z nim
zaledwie dwadziecia dni. Niektórzy zabieg ten postrzegali jako ,,próbê weryfikacji pewnej hipotezy naukowej, [która] niewiele mia³a wspólnego z dobrem
samego dziecka3. wiadczyæ mia³by o tym fakt, i¿ w przypadku kilkunastodniowego noworodka prawdopodobieñstwo, ¿e taki przeszczep zakoñczy siê sukcesem, by³o niemal¿e równe zeru. Niepowodzenie odnotowano równie¿ w 1992 r.
podczas próby przeszczepienia cz³owiekowi w¹troby pochodz¹cej od ma³py.
W 1995 r. pacjent umieraj¹cy na AIDS otrzyma³ szpik pawiana, co na krótko
podnios³o jego odpornoæ za zaka¿enia. Oprócz ca³ych organów, g³ównie ma³p,
próbuje siê tak¿e wykorzystywaæ niektóre typy komórek wiñskich  neurony
w chorobie Parkinsona, komórki trzustki w cukrzycy, za hepatocyty wiñ, przez
które przepuszcza siê krew pacjenta z niesprawn¹ w¹trob¹, stanowi¹ rodzaj zewnêtrznego przeszczepu, którego zadaniem jest wspieranie pracy uszkodzonego
narz¹du.
Wszelkie dzia³ania polegaj¹ce na wszczepianiu w organizm ludzki narz¹dów
lub komórek zwierzêcych zmierzaj¹ do ratowania ¿ycia lub poprawy zdrowia
pacjenta, jednak¿e nie mo¿e dziwiæ fakt, i¿ w obliczu niepowodzeñ, z jakimi
poczynania te siê spotka³y, budz¹ one sprzeciw i nieufnoæ. Postawy takie zdaj¹
siê uzasadniaæ nastêpuj¹ce wzglêdy: zarówno operacje, jak i opieka pooperacyjna poci¹gaj¹ za sob¹ ogromne koszty przy znikomych efektach; pojawia siê tak¿e wielkie ryzyko mierci, które niekiedy nawet przewy¿sza ryzyko, jakie zaistnia³oby w sytuacji, gdyby lekarze powstrzymaliby siê od tego rodzaju zabiegów;
przeszczepianie narz¹dów zwierzêcych powoduje czêsto opór psychiczny pacjentów, który utrudnia skutecznoæ takiej terapii4. Wydaje siê zatem, i¿ tego typu
transplantacje s¹ niewskazane, poniewa¿ w zasadzie nie powoduj¹ d³ugotrwa³ego przed³u¿enia ¿ycia pacjenta, a niekiedy nawet je skracaj¹. rodki za, które
przeznaczone s¹ na tego typu zabiegi, pos³u¿yæ mog³yby ratowaniu osób cierpi¹cych na inne schorzenia. Jednak¿e zaprzestanie tego typu eksperymentów,
wed³ug opinii etyka katolickiego Stefana Kornasa by³oby szkodliwe, gdy¿ pozwalaj¹ one badaczom poznaæ granice podobieñstw i ró¿nic pomiêdzy organi3
4

Z. Szawarski, Bioetyka, Problemy 1986, nr 4(477), s. 34.
S. Kornas, Wspó³czesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolickiej, Czêstochowa 1986, s. 217.
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zmem cz³owieka i zwierzêcia. Ponadto reakcja organizmu ludzkiego na przeszczepy narz¹dów zwierzêcych, które mog³yby byæ alternatyw¹ dla organów
ludzkich, nadal wymaga gruntownych analiz i dowiadczeñ. Trzeba jednak¿e
podkreliæ, i¿ owe analizy i dowiadczenia czêstokroæ dokonuj¹ siê kosztem ¿ycia tak cz³owieka, jak jego braci mniejszych.

Ksenotransplantacje jako eksperyment medyczny
Wiêkszoæ zastrze¿eñ sprowadza siê w znacznej mierze do problemów, jakie
wi¹¿¹ siê ze stosowaniem w medycynie rozwi¹zañ eksperymentalnych, a takimi
wci¹¿ s¹  mimo znacznego rozwoju transplantologii  przeszczepy organów
pozaludzkich.
Wielkie mo¿liwoci medycyny s¹ niezaprzeczalne, podobnie d¹¿enie cz³owieka do przed³u¿ania ¿ycia lub choæby usprawniania swego cia³a, st¹d te¿ nale¿y wnosiæ, i¿ eksperymentalne praktyki transplantologiczne nie s¹ ostatnimi
dzia³aniami tego typu w medycynie. Z faktu tego zdawa³ sobie sprawê tak¿e
papie¿ Jan Pawe³ II, który podkrela³, i¿ postêp medycyny jest jak najbardziej
wskazany, jednak¿e musi siê odbywaæ przy ,,pe³nym poszanowaniu norm moralnych i zachowaniu godnoci ludzi, ich wolnoci i równoci5. To zalecenie
wydaje siê tym bardziej konieczne, ¿e w historii medycyny znane s¹ przypadki
 jak choæby dzia³ania medyczne podejmowane na masow¹ skalê przez lekarzy
niemieckich w hitlerowskich obozach zag³ady  gdzie istota ludzka nie by³a traktowana jako cel tych¿e dzia³añ. W³anie w przypadku praktyk, których podjêcie
nie jest warunkowane zdobyciem wiedzy o cz³owieku chorym, ale raczej o jego
chorobie lub o dzia³aniu nowo stworzonych rodków i metod leczenia, zastrze¿enia natury etycznej staj¹ siê najbardziej zasadne. Eksperyment tego rodzaju
przestaje bowiem ,,s³u¿yæ dobru cz³owieka. Mo¿e nawet wyranie i ostro godziæ
w to dobro, czyni¹c z cz³owieka przedmiot podporz¹dkowany innym celom6.
W przypadku chirurgii transplantacyjnej mo¿na przypuszczaæ, i¿ stosowanie
narz¹dów pozaludzkich mo¿e byæ zarówno praktyk¹ o charakterze eksperymentu badawczego, jak i terapeutycznego; za pierwszym przemawia³aby chêæ wypróbowania, jak sprawdzi siê narz¹d nienaturalny, za drugim  koniecznoæ szybkiego reagowania, kiedy pacjent jest umieraj¹cy, a nie ma odpowiedniego
narz¹du pobranego z cia³a ludzkiego. Aby jednak by³o mo¿na mówiæ, ¿e dzia³anie o charakterze eksperymentalnym jest etycznie uzasadnione, cz³owiek
uczestnicz¹cy w eksperymencie ,,musi byæ traktowany jako podmiot, który nie
5

Jan Pawe³ II, Eksperyment w biologii. Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów
zorganizowanego przez Papiesk¹ Akademiê Nauk, z dn. 23.10.1982, (w:) W trosce o ¿ycie.
Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, s. 196.
6 S. Olejnik, Etyka lekarska, Katowice 1995, s. 115.
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jest [...][wy³¹cznie] rodkiem do celu jednostronnie zdanym na wolê eksperymentatora [...]. U podstaw etyki eksperymentu medycznego tkwi swego rodzaju
umowa, moc¹ której poddany eksperymentowi cz³owiek staje siê aktywnym
uczestnikiem okrelaj¹cym swoj¹ wol¹ moralny kszta³t tego eksperymentu. Wynika z tego dalsza konsekwencja normatywna. Skoro cz³owiek poddany eksperymentowi  z racji swej osobowej godnoci  powo³any jest do wiadomego
uczestnictwa w eksperymencie, to musi on mieæ zapewnione niezbêdne minimum
poznania tego, na co wyra¿a zgodê oraz wolnoæ w podejmowaniu decyzji7.
W przypadku ksenotransplantacji mo¿na by³oby jednak¿e zg³aszaæ pewne
zastrze¿enia co do wolnoci takich decyzji, gdy¿ podejmuj¹cy je cz³owiek jest
niew¹tpliwie szczególnie zdeterminowany obaw¹ o w³asne istnienie. Dzia³anie
eksperymentalne mo¿e co prawda zakoñczyæ siê mierci¹ osoby mu poddanej,
jednak¿e perspektywa mierci bez podjêcia takiej interwencji wydaje siê choremu, czekaj¹cemu bezskutecznie na naturalny organ, bardziej nieunikniona ani¿eli w przypadku przeprowadzenia zabiegu, a wiêc ³atwiej gotów jest podj¹æ
ewentualne ryzyko, jakie nios¹ z sob¹ medyczne metody o charakterze eksperymentalnym, ni¿ ryzyko dalszego (w jego przekonaniu daremnego) oczekiwania
na ludzki organ.

Etyczne granice interwencji eksperymentalnej
W kontekcie ksenotransplantologii istotny staje siê zatem problem wyznaczenia etycznych granic eksperymentów naukowych. Wed³ug S. Kornasa, zaprzestanie ksenotransplantacji to zrezygnowanie z szansy przyczynienia siê do
postêpu medycyny8. Jego zdaniem, aby z postêpu tego nie rezygnowaæ, nale¿a³oby dopuciæ mo¿liwoæ dokonywania ksenotransplantacji, ale przeprowadzanie ich mia³oby byæ okrelone przez cztery warunki: (1) dobrowoln¹ zgodê pacjenta na dowiadczalne wszczepienia narz¹du zwierzêcego, któr¹ poprzedziæ
powinno poznanie celu zabiegu i ryzyka z nim zwi¹zanego; (2) zagwarantowanie choremu prawa cofniêcia swej zgody; (3) nakaz, aby zabiegów dokonywali
uprawnieni eksperymentatorzy, ze wzglêdu na przewidywane korzyci naukowo7 K. Szczygie³, Moralne granice eksperymentu medycznego, (w:) Podstawy i zastosowania bioetyki, red. T. Biesaga, Kraków 2001, s. 116. Wed³ug S. Olejnika, eksperyment medyczny jest dopuszczalny wtedy, gdy: (1) jest celowy, potrzebny i dobrze przygotowany tak od
strony teoretycznej, jak i eksperymentalnej; (2) poddany eksperymentowi wyrazi³ nañ zgodê
po uprzednim poinformowaniu go o istniej¹cym ryzyku oraz ma prawo do jej cofniêcia
w trakcie eksperymentu (ten akurat warunek w przypadku ksenotransplantacji nie ma zastosowania); (3) eksperyment przeprowadza wykwalifikowany specjalista. S. Olejnik, Teologia moralna. Dar  Wezwanie  Odpowied. ¯ycie osobiste i wspó³¿ycie miêdzyludzkie, Warszawa
1990, s. 249.
8 S. Kornas, op. cit., s. 218.
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-badawcze, tj. skuteczniejsz¹ tego typu terapiê w przysz³oci; (4) zalecenie, aby
ksenotransplantacje podlega³y kontroli przedstawicieli rodowiska naukowego,
nie zwi¹zanych z krêgiem lekarzy dokonuj¹cych przeszczepu9. Jak jednak mo¿na przypuszczaæ, spe³nienie tych warunków nie zawsze jest mo¿liwe, na co
wskazuje chocia¿by fakt, i¿ ostatni z nich nie przez wszystkich lekarzy bywa
respektowany, a niektórzy nawet kwestionuj¹ jego potrzebê10. Tak¿e pierwszy
warunek wydaje siê doæ problematyczny, gdy¿ z jednej strony za wyra¿eniem
zgody na tego typu dzia³anie mog¹ przemawiaæ wy³¹cznie emocje, g³ównie silna obawa o ¿ycie, determinuj¹ca wolê; z drugiej za  ryzyko takiego zabiegu
jest trudne do okrelenia, zw³aszcza gdy wemie siê pod uwagê ewentualne powik³ania pooperacyjne bêd¹ce np. nastêpstwem chorób, jakie cz³owiek mo¿e
przej¹æ od zwierzêcia wraz z jego narz¹dem, a to wyklucza pe³ne poinformowanie o mo¿liwych konsekwencjach. J. Bogusz przypuszcza nawet, i¿ problem rzetelnego informowania pacjenta o ryzyku mo¿e byæ nie tylko konsekwencj¹ niemo¿noci dok³adnego jego przewidzenia, ale wrêcz zamierzeniem lekarza, który
mo¿e uznaæ, i¿ poinformowanie [chorego] w celu uzyskania zgody zahamuje
postêp11, poniewa¿ wiadomy konsekwencji pacjent mo¿e odmówiæ zgody na
terapiê eksperymentaln¹.
Postêpowanie pacjenta wyra¿aj¹cego zgodê na przeszczep o charakterze eksperymentalnym oceniane jest przez moralistów ró¿nie. Warte uwagi jest stanowisko Paula Ramseya, który twierdzi, i¿ je¿eli cz³owiek zagro¿ony mierci¹
i poinformowany o konsekwencjach takiego dzia³ania wyrazi na nie dobrowoln¹ zgodê, wówczas nie nale¿y siê sprzeciwiaæ jego udzia³owi w takim sposobie
leczenia, który dodatkowo ,,póniej mo¿e mieæ wielkie znaczenie medyczne12.
Jednak¿e ,,z etycznego punktu widzenia nikt nie musi wybieraæ ¿ycia, jeli mo¿e
¿yæ jedynie dlatego, ¿e stanie siê przedmiotem wspomnianych zabiegów lub
wybierze taki sposób ¿ycia, który one umo¿liwiaj¹. Oczywicie ka¿dy mo¿e dokonaæ takiego wyboru. [...] Ludzie, w³anie dlatego ¿e s¹ ludmi, nie powinni
wybieraæ ¿ycia za wszelk¹ cenê i w jakichkolwiek warunkach. W porównaniu
z niektórymi warunkami ¿ycia, mieræ mo¿e byæ bardziej godna wyboru i bardziej odpowiadaj¹ca ludzkiej godnoci13. Jak jednak zauwa¿a Ramsey, wybór
chorego czêsto warunkowany jest nie jego rzeczywistymi przekonaniami, ale
przewiadczeniami, jakie zaszczepili w nim lekarze. Cz³owieka nie nale¿y nak³aniaæ do wyra¿enia zgody na przeprowadzenie próby, daj¹c wiêksze od rzeczywistych nadzieje na powodzenie takiego zabiegu [...], [ponadto] zwyk³emu
cz³owiekowi wydaje siê, ¿e lekarz obiecuje wiêcej i [w³anie] to przyczynia siê
9

J. Jaroñ, op. cit., s. 99.
S. Kornas, op. cit., s. 219.
J. Bogusz, Eksperyment na cz³owieku?, Problemy 1983, nr 1(438), s. 89.
12 P. Ramsey, Pacjent jest osob¹, Warszawa 1977, s. 259.
13 Ibidem, s. 266, 272.
10
11

Transplantologia eksperymentalna. Ksenotransplantacje...

283

do nak³onienia pacjenta do poddania siê chirurgii eksperymentalno-terapeutycznej, nie dopuszczaj¹c byæ mo¿e do podjêcia zupe³nie swobodnej decyzji co do
tego, czy zabieg [taki] jest dla niego rzecz¹ dobr¹14. Zatem, zdaniem Ramseya,
powinno siê wprowadziæ zasadê, aby lekarz, wobec którego pacjent wyra¿a swoj¹ wolê, by³ zupe³nie niezale¿ny od chirurgów, którzy maj¹ dokonaæ zabiegu.
Wed³ug za polskiego etyka Stefana Kornasa, decyzjê pacjenta wyra¿aj¹cego zgodê na przeszczep eksperymentalny oceniæ mo¿na podobnie jak nara¿anie siê na ryzyko mierci w obronie ojczyzny czy powiêcenie swego zdrowia
i ¿ycia dla badañ naukowych, a wiêc [jako dzia³anie] moralnie dobre [...]. [Ksenotransplantacje] s³u¿¹ postêpowi w medycynie. Ten za bezporednio czy porednio zmierza do ratowania lub przed³u¿ania ¿ycia ludzkiego i poprawy zdrowia, czyli s³u¿y dobru rodziny cz³owieczej15, a zatem podjêcie ryzyka stanowi
wyraz postawy heroicznego altruizmu. Jak jednak dalej s³usznie zauwa¿a Kornas, doæ trudno jest poznaæ wszystkie motywy cz³owieka decyduj¹cego siê na
tak¹ ingerencjê medyczn¹, choæ mo¿na przypuszczaæ, i¿ w wiêkszoci przypadków chory godzi siê na ni¹, maj¹c na celu przede wszystkim ratowanie w³asnego ¿ycia, a dopiero w dalszej perspektywie fakt, i¿ udany zabieg w jego przypadku, otworzy szeroko mo¿liwoci dopomo¿enia innym ludziom. Jednak¿e,
z drugiej strony, wyra¿anie zgody na operacjê eksperymentaln¹  wy³¹cznie jako
przyzwolenia na powiêcenie ¿ycia dla badañ naukowych  by³oby niewskazane, gdy¿ w pewnym sensie, czyni³oby z chorego samobójcê, a ponadto ca³kowita niewiara w powodzenie operacji powodowa³aby, i¿ pacjent wiadomie pozwala³by lekarzowi przyczyniæ siê do swej mierci. Chory zatem, zezwalaj¹c na tego
typu ingerencjê, musia³by mieæ na uwadze zarówno dobro ogó³u, jak i  a mo¿e
g³ównie  swoje.
Nawet wówczas, gdy zgoda chorego na zabieg by³a dobrowolna i wiadoma, powstaje pytanie, czy zawsze mo¿na mieæ pewnoæ, i¿ nie istnieje inna metoda, daj¹ca wiêksze szanse na uratowanie ¿ycia? Czy nie mo¿e siê zdarzyæ, i¿
w imiê postêpu medycyny lekarz nie przy³o¿y wszelkich starañ, aby uzyskaæ
odpowiedni ludzki narz¹d? Tego typu nadu¿ycie stanowi³oby ogromne zagro¿enie dla cz³owieka, jednak¿e czy zawsze mo¿na je wykluczyæ?
Przyj¹wszy nawet, i¿ przeszczep uda³oby siê przeprowadziæ w oparciu
o wszystkie proponowane zalecenia, nale¿y podkreliæ, i¿ ksenotransplantacje
bardziej ni¿ inne przeszczepy nios¹ ze sob¹ niebezpieczeñstwo zaszkodzenia pacjentowi, byæ mo¿e spowodowanie nowych cierpieñ, przed³u¿enia choroby,
a nawet przyspieszenia jego zgonu16. Ksenotransplantacja mo¿e przyspieszyæ
mieræ biorcy, który (gdyby nie przeprowadzono zabiegu) ¿y³by nadal i dla któ14

Ibidem, s. 259, 272.
15 S. Kornas, op. cit., s. 220.
16 Ibidem, s. 219.
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rego, byæ mo¿e, znalaz³by siê odpowiedni narz¹d ludzki. Przystêpuj¹c zatem do
przeprowadzenia operacji bêd¹cej dzia³aniem eksperymentalnym, lekarz powinien mieæ na celu przede wszystkim dobro chorego, a dopiero w dalszej perspektywie mo¿liwy postêp medycyny, który umo¿liwi³by ratowanie ¿ycia innych ludzi. W odniesieniu do ksenotransplantacji szczególnie potêpiæ nale¿a³oby
wszelkie ingerencje przeprowadzane bez zgody biorcy lub bez poinformowania
go o pochodzeniu organu  by³oby to powa¿nym wykroczeniem moralnym ze
strony lekarza, który dopuszcza³by siê redukcji cz³owieka do roli rodka prowadz¹cego do jakich celów, co zawsze oznacza ugodzenie w jego godnoæ17.
Takie potraktowanie cz³owieka jako rodka, w tym wypadku do postêpu medycyny, oznacza³oby [...] przewrócenie hierarchii wartoci, poniewa¿ postêp medyczny powinien s³u¿yæ cz³owiekowi, a nie odwrotnie18.

Zwierzêta transgeniczne jako ród³o narz¹dów
W ksenotransplantologii coraz czêstsze staj¹ siê próby wykorzystywania organów pochodz¹cych od zwierz¹t, które zosta³y wczeniej poddane manipulacjom genetycznym, maj¹cym uczyniæ z nich odpowiedniejszych dawców narz¹dów dla cz³owieka.
Jak wiadomo, przeszczepy miêdzygatunkowe przewa¿nie bardzo szybko s¹
odrzucane, st¹d te¿ nie maj¹ wiêkszego zastosowania w praktyce transplantacyjnej, dlatego te¿ pojawi³y siê próby dzia³añ maj¹cych na celu ucz³owieczenie
zwierz¹t, aby nie dochodzi³o do tego typu reakcji. Wprowadzenie genów ludzkich umo¿liwi³oby zdezorientowanie w pewnym stopniu uk³adu obronnego cz³owieka, a tym samym spowodowa³o, i¿ ksenotransplantacje sta³yby siê skutecznym sposobem ratowania ¿ycia ludzkiego.
Poniewa¿ pod wzglêdem biologicznym i anatomicznym organy wiñ s¹ najbardziej (poza organami ma³p naczelnych) zbli¿one do ludzkich, w³anie te zwierzêta sta³y siê g³ównym obiektem zainteresowania nowej ksenotransplantologii19.
Podjête zosta³y ju¿ pierwsze próby wyhodowania takich zwierz¹t, których komórki by³yby immunologicznie zbli¿one do ludzkich, jednak¿e zanim osi¹gnie
siê pe³en sukces, tj. zanim mo¿liwe bêdzie wszczepianie organów zwierz¹t transgenicznych, up³ynie jeszcze wiele lat i wiele nak³adów finansowych zostanie
wykorzystanych. Nale¿y bowiem podkreliæ, i¿ wyhodowanie zwierzêcia transgenicznego jest bardzo kosztowne, a rozmna¿anie p³ciowe nie gwarantuje, i¿
17
18

Ibidem, s. 221.
T. lipko, Granice ¿ycia. Dylematy wspó³czesnej bioetyki, Kraków 1994, s. 215.
19 M. Matacz, Chów organów. winie ratuj¹ ludziom ¿ycie, Wprost 2002, nr 7, s. 8081;
T. £êski, Serce prosto od wini, Wiedza i ¯ycie 1999, nr 1, s. 52.
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jego potomstwo nie straci tak sztucznie do³¹czonej cechy. Obni¿enie kosztów
produkcji mog³oby nast¹piæ w efekcie klonowania takich zwierz¹t, gdy¿ dawa³oby to pewnoæ, i¿ uzyskany t¹ drog¹ osobnik bêdzie wykazywa³ taki sam poziom aktywnoci ludzkiego genu, jak jego pierwowzór20. Ponadto, gdyby uda³o
siê sklonowaæ zwierzê transgeniczne ,,na takiej samej zasadzie, co owieczkê
Dolly, wówczas skrócony zosta³by czas oczekiwania na uzyskanie nowego,
transgenicznego osobnika o 56 lat21, a tym samym szybciej mo¿na by³oby
zdobywaæ odpowiednie organy do przeszczepów. Sklonowane zwierzêta transgeniczne by³yby zatem idealnymi dostawcami narz¹dów do transplantacji. Ale
czy na pewno?
Jak wynika z przeprowadzonych badañ, samo przeniesienie genów ludzkich
w organizm zwierz¹t nie jest gwarancj¹, i¿ przeszczepianie organów od nich
pobranych mo¿na by uznaæ za rozwi¹zanie problemu braku narz¹dów ludzkich.
Przyczyny takiego stanu rzeczy nie nale¿y jednak upatrywaæ w mo¿liwoci wyst¹pienia niepo¿¹danych reakcji immunologicznych, ale w zagro¿eniu zwi¹zanym z ewentualnym przeniesieniem na cz³owieka wirusowych chorób zwierz¹t,
np. u wiñ wystêpuj¹ wirusy, które im nie szkodz¹, ale mog¹ zagra¿aæ cz³owiekowi, ale usuniêcie ich jest niemo¿liwe, poniewa¿ ich materia³ genetyczny jest
integrowany do genomu zwierz¹t. Przeniesienie za wirusa z przeszczepionym
organem mog³oby wywo³aæ u cz³owieka nieznane skutki22. W zwi¹zku z tym
coraz czêciej pojawiaj¹ siê pytania, czy poszukiwanie róde³ narz¹dów w zwierzêtach transgenicznych jest w³aciw¹ opcj¹? Przeszczep organów pochodz¹cych
od takich zwierz¹t móg³by okazaæ siê koniem trojañskim, a próby ratowania jednostek mog³yby staæ siê przyczyn¹ zagro¿enia dla wielu.
Wród spo³eczeñstw krajów europejskich dzia³ania takie nie zyskuj¹ szerokiej akceptacji; w Wielkiej Brytanii zakazano ju¿ kontynuacji badañ nad przeszczepianiem ludziom odpowiednio modyfikowanych tkanek i organów pochodz¹cych
od zwierz¹t transgenicznych. Spowodowane to by³o w³anie niewystarczaj¹c¹ znajomoci¹ potencjalnego ryzyka, jakie wi¹¿e siê z tego typu zabiegami, szczególnie za chodzi³o o ,,mo¿liwoæ przeniesienia nieznanych jeszcze chorób i wirusów zwierzêcych23. Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ przy obecnym stanie wiedzy
nie powinno siê dokonywaæ prób transplantowania organów transgenicznych,
gdy¿ nios³oby to ze sob¹ mo¿liwoæ powstania nastêpstw, z którymi medycyna
mog³aby sobie nie poradziæ. ¯aden lekarz nie powinien wiêc podejmowaæ podobnych prób, gdy¿ by³yby one eksperymentem mog¹cym zagroziæ nie tylko
¿yciu biorcy, lecz stwarzaj¹cym zagro¿enie dla ca³ego spo³eczeñstwa.
20

R. Winston, Manipulacje genetyczne, Warszawa 1998, s. 54.
D. Str¹czek (red.), Klonowanie, Kraków 1998, s. 16.
M. Fikus, Zwierzêta transgeniczne, (w:) Klonowanie cz³owieka. Fantazje  zagro¿enia
 nadu¿ycia, red. B. Chyrowicz, Lublin 1999, s. 101.
23 Co nowego w biotechnologii?, Wiedza i ¯ycie 1997, nr 6(750), s. 9.
21
22
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Osobn¹ kwesti¹ jest problem, czy cz³owiek ma prawo ingerowaæ w genotyp
innego stworzenia. Krytycy tej mo¿liwoci podkrelaj¹, i¿ ,,przenoszenie genów
jednego gatunku na inny, zaciera to¿samoæ i burzy integralnoæ naturalnego
porz¹dku stworzonych gatunków24. Ponadto problematycznym zagadnieniem
jest ustalenie, jak wiele genów ludzkich mo¿na wszczepiæ zwierzêtom, by nie
sta³y siê zbyt ludzkie?

Etyka a prawa zwierz¹t
Mówi¹c o transplantacjach organów pochodz¹cych od zwierz¹t, nale¿a³oby
tak¿e rozpatrzyæ ich sytuacjê w wietle tych w³anie dokonañ ludzkich. Dla pewnych kultur, szczególnie wschodnich, wiête jest wszelkie ¿ycie, tak¿e zwierz¹t.
Inne kultury wiêtoæ ¿ycia pojmuj¹ znacznie wêziej, np. w tradycji chrzecijañskiej istoty ludzkie uwa¿a siê za wyj¹tkowe, poniewa¿ jedynie one zosta³y stworzone na podobieñstwo Bo¿e; Bóg da³ im ponadto w³adzê nad innym stworzeniem,
czego wyrazem mog¹ byæ s³owa Jana Paw³a II: ,,zwierzêta s³u¿¹ cz³owiekowi
i dlatego mog¹ byæ przedmiotem badañ eksperymentalnych25. Poza tym dla
chrzecijan istotna jest wiara, i¿ sporód istot ¿ywych tylko cz³owiek ma duszê
niemierteln¹ i mo¿e prze¿yæ swoj¹ mieræ. Przepaæ pomiêdzy cz³owiekiem
a zwierzêciem pog³êbiali dodatkowo niektórzy filozofowie uznaj¹cy zwierzêta
za kategoriê istot ni¿szych i ludziom podporz¹dkowanych. To przekonanie znajdowa³o swój wyraz ju¿ w filozofii staro¿ytnej, a póniej w redniowiecznej
 choæby w. Tomasz dowodzi³, i¿ ,,zwierzêta nie mog¹ byæ na równi z cz³owiekiem podmiotem moralnym, poniewa¿ pozbawione s¹ rozumu26. Podobne stanowisko zajmowa³ Kartezjusz, który w zwierzêciu widzia³ maszynê nie po³¹czon¹ w ¿aden sposób z dusz¹, a zatem nie posiadaj¹c¹ odczuæ w³aciwych
cz³owiekowi i nie mog¹c¹ dowiadczaæ bólu.
Wobec wp³ywu tej tradycji religijnej i filozoficznej nie jest rzecz¹ dziwn¹,
¿e ludzkie ¿ycie postrzega siê jako nietykalne (gdy¿ jego przerwanie to unicestwienie istoty stworzonej na podobieñstwo Bo¿e), niewiele za uwagi powiêca
pozbawianiu ¿ycia zwierz¹t. Prawdopodobnie dlatego, gdy w 1992 r. transplantolog Thomas Starzl dokona³ wszczepienia w¹troby cz³owiekowi umieraj¹cemu
wskutek choroby tego narz¹du, pobieraj¹c j¹ od ¿ywego, zdrowego pawiana, nie
pojawi³y siê w zasadzie ¿adne g³osy sprzeciwu wobec umiercenia zwierzêcia.
Wywi¹za³a siê natomiast dyskusja, która koncentrowa³a siê wy³¹cznie na tym,
24 J. Levine, S. Suzuki, Tajemnica ¿ycia. Czy siê baæ in¿ynierii genetycznej?, Warszawa
1996, s. 216.
25 Jan Pawe³ II, op. cit., s. 197.
26 T. lipko, op. cit., s. 49.
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czy takie postêpowanie mo¿e przynieæ nadziejê ludziom wymagaj¹cym przeszczepu27. Wczeniejszy przypadek przeszczepiania serca pawiana dziecku dotkniêtemu mierteln¹ chorob¹ spotka³ siê z dezaprobat¹ opinii publicznej, bioetyków i prasy wy³¹cznie dlatego, i¿ by³ eksperymentem na cz³owieku28.
Badania nad mo¿liwociami transplantacji miêdzygatunkowej prowadzone s¹
nadal; hoduje siê zwierzêta tylko po to, by je umiercaæ i pobieraæ ich organy.
Ró¿nica w traktowaniu cz³owieka i zwierzêcia jest zatem ogromna. Tradycja
chrzecijañska utrzymuje, i¿ zwierzêta nie mog¹ byæ podmiotem moralnym, poniewa¿ nie maj¹ wiadomoci dobra i z³a moralnego, która przys³uguje tylko ludziom, gdy¿ tylko ludzie s¹ osobami. Odwo³uje siê ona równie¿ do negacji duszy u zwierzêcia; ale czy aby nie po to, ¿eby cz³owiek móg³ siê wyzbyæ
przekonania, i¿ zwierzêta odczuwaj¹ tak samo jako on?
Jeremy Bentham by³ zdania, i¿ stosunek cz³owieka do zwierzêcia nie powinien byæ wyznaczany przez to, czy zwierzêta potrafi¹ myleæ, ale czy potrafi¹
odczuwaæ ból i cierpienie. Podobnie obroñca wartoci ka¿dego ¿ycia, Albert
Schweitzer, by³ przekonany, i¿ ,,dla cz³owieka prawdziwie etycznego wszelkie
¿ycie jest wiête, tak¿e i to, które wydaje siê nam z ludzkiego punktu widzenia
ni¿sze, [...] [a zatem ka¿dy] kto kieruje siê etyk¹ poszanowania ¿ycia, szkodzi
¿yciu i unicestwia je tylko z koniecznoci, której nie mo¿e unikn¹æ29. Mo¿na
by zatem zastanowiæ siê, czy w ocenie Schweitzera eksperymentalne  i nie
przynosz¹ce wymiernych korzyci zdrowotnych  przeszczepy z u¿yciem organów zwierz¹t s¹ w³anie tak¹ nieuniknion¹ koniecznoci¹?30 Nawet gdyby odpowied na to pytanie by³a twierdz¹ca, to na pewno znalaz³oby siê tutaj zastrze¿enie, i¿ wszelkie dzia³ania, które zmierzaj¹ do pozbawienia zwierzêcia ¿ycia,
powinny byæ dla niego jak najmniej bolesne. Zdaniem Schweitzera dlatego, i¿
,,zwierzê jako obiekt dowiadczalny dostarcza przez swój ból wartoci tak cennych dla cierpi¹cego cz³owieka, powstaje nowy, jedyny w swoim rodzaju stosunek solidarnoci pomiêdzy nim a nami. Wyp³ywa st¹d obowi¹zek, by ka¿dy
cz³owiek w miarê swoich mo¿noci okazywa³ zwierzêciu mo¿liwie jak najwiêcej dobroci31. Podobne zalecenie znajduje siê w nauczaniu Jana Paw³a II, któ27
28

P. Singer, O ¿yciu i mierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1998, s. 181.
Ibidem, s. 181. Zabiegu dokona³ w 1984 r. dr Leonard Bailey z Loma Linda University Medical Center w Kalifornii. Dziecko po transplantacji ¿y³o 3 tygodnie.
29 A. Schweitzer, ¯ycie, Warszawa 1974, s. 5152.
30 Wydaje siê jednak, i¿ odpowied Schweitzera by³aby raczej negatywna, na co mog¹
wskazywaæ nastêpuj¹ce s³owa (s. 52): ,,Ci, którzy przeprowadzaj¹ dowiadczenia na zwierzêtach albo wstrzykuj¹ im choroby, aby na podstawie osi¹gniêtych wyników przychodziæ ludziom z pomoc¹, nie mog¹ pocieszaæ siê ogólnikowo tym, ¿e ich nieludzkie postêpowanie doprowadza do wartociowych celów. W ka¿dym poszczególnym przypadku powinni oni
zastanowiæ siê, czy rzeczywicie zachodzi koniecznoæ, by stworzenie tak cierpia³o dla cz³owieka.
31 Ibidem, s. 53.

288

Agnieszka Raniszewska-Wyrwa

ry  choæ uznawa³, ¿e zwierzê powinno s³u¿yæ cz³owiekowi  wskazywa³, i¿
cz³owiek zobowi¹zany jest zadbaæ o to, by zwierzêciu przysporzyæ jak najmniej
cierpieñ. Mo¿liwoæ odczuwania cierpienia nie jest cech¹, któr¹ mo¿na przypisaæ wy³¹cznie cz³owiekowi, nie mo¿e zatem byæ czynnikiem przes¹dzaj¹cym
o tym, i¿ zwierzêta mog¹ byæ przez cz³owieka traktowane jak przedmioty.
Równie¿ znaczenie inteligencji jako w³asnoci wyodrêbniaj¹cej ludzi od
zwierz¹t traci na wartoci, poniewa¿ zwierzêta posiadaj¹ system komunikacji
i pos³uguj¹ siê narzêdziami, a co wiêcej, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ ,,wy³¹cznie ludzkie w³aciwoci, takie jak mylenie czy odczucia moralne, w jakim stopniu
tkwi¹ w wiecie zwierzêcym32. Niektórzy bioetycy, jak choæby Peter Singer,
bior¹ zatem pod rozwagê inn¹ cechê, która ³¹czona jest zazwyczaj tylko z cz³owiekiem  samowiadomoæ. Singer, powo³uj¹c siê na opisywany przez Jane
Goodall przyk³ad, który powiadcza³, i¿ szympanse zdolne s¹ planowaæ swoje
zachowania, umiejscawiaj¹c poszczególne czynnoci w czasie33, wysnu³ wniosek, ¿e musz¹ one byæ ,,wiadome siebie jako odrêbna ca³oæ34, a zatem i samowiadomoæ nie jest tym, co przynajmniej wy¿sze zwierzêta, które czêsto s¹
obiektem zainteresowania ksenotransplantologii, odró¿nia³oby od cz³owieka. Poniewa¿ w etyce Singera wszystkie istoty ¿ywe, które s¹ samowiadome, niezale¿nie od przynale¿noci gatunkowej, s¹ osobami (a tych nie mo¿na pozbawiaæ
¿ycia), st¹d te¿ nie mo¿e dziwiæ jego zdecydowany sprzeciw wobec wykorzystywania niektórych przynajmniej zwierz¹t w transplantologii. Pomimo i¿ ró¿nice pomiêdzy cz³owiekiem a zwierzêtami s¹ mniejsze ni¿ mog³oby siê wydawaæ, to jednak w spo³eczeñstwie ludzkim czêsto dominuje uprzedmiotowienie
zwierzêcia i sprowadzenie go wy³¹cznie do roli rodka (jak np. w przypadku
pobierania narz¹dów). Jednak, wbrew temu, posiadanie zwierz¹t w domu czêsto
wi¹¿e siê z przejawianiem wobec nich cz¹stki pierwotnego pokrewieñstwa, jakie istnieje pomiêdzy cz³owiekiem a zwierzêciem35.

Zakoñczenie
Uwzglêdniwszy zagro¿enia, jakie na obecnym poziomie wiedzy wi¹¿¹ siê
z przeszczepianiem narz¹dów pochodz¹cych od zwierz¹t, nale¿a³oby podkreliæ,
i¿ dzia³ania takie  przynajmniej na razie  nie s¹ wskazane, gdy¿ stanowi¹ eksperyment na cz³owieku, który prowadzi zazwyczaj do bardzo szybkiej mierci
biorcy. Ponadto koszty, jakie wi¹¿¹ siê z tego typu praktyk¹, s¹ bardzo znacz¹32
33
34
35

M. Nowacka, Etyka a transplantacje, Warszawa 2003, s. 206.
P. Singer, op. cit., s. 118.
Ibidem , s. 119.
G. Böhme, Antropologia filozoficzna, Warszawa 1998, s. 215.
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ce. Fundusze te stosowniej by³oby przeznaczyæ na rozwój innych, bardziej perspektywicznych metod transplantologii, chocia¿by alloplastykê, która nie niesie
ze sob¹ tak powa¿nych zagro¿eñ jak ksenotransplantacje  wykluczone by³oby
tu ryzyko zara¿enia cz³owieka chorobami odzwierzêcymi. Argumentem przeciw
ksenotransplantacjom jest równie¿ to, i¿ prowadz¹ do pozbawiania ¿ycia zwierz¹t, g³ównie ma³p cz³ekokszta³tnych, a wiêc istot obdarzonych du¿¹ inteligencj¹, których mieræ w zasadzie jest daremna, gdy¿ ludzie z ich organami ¿yj¹
przeciêtnie oko³o dwóch miesiêcy, a wiêc tyle, ile prze¿yæ mogliby bez przeszczepu. W celu zmniejszenia dysproporcji pomiêdzy zapotrzebowaniem a dostêpnoci¹ narz¹dów nale¿a³oby zatem zintensyfikowaæ propagowanie idei ofiarnoci organów, co mog³oby daæ lepsze efekty ni¿ ukierunkowanie na dzia³ania
eksperymentalne.
Pomimo wielu zastrze¿eñ, jakie mo¿na kierowaæ pod adresem ksenotransplantologii tego typu eksperymenty s¹ kontynuowane36, poniewa¿ uczeni zawsze bêd¹ próbowali wykraæ ,,niebu ogieñ, [ale] nie tylko od nich, [a] i od nas
wszystkich zale¿y czy bêdzie on s³u¿y³ [ludzkoci], czy te¿ sp³oniemy w jego
¿arze37.

36 Jak podaje Newsweek.pl badania takie prowadzone s¹ tak¿e w Polsce, ale mo¿liwoæ
przejêcia wraz z przeszczepionym organem chorób odzwierzêcych nie zosta³a wyeliminowana: Jeli uda siê pokonaæ barierê immunologiczn¹ i wykluczyæ ryzyko zara¿enia cz³owieka
wiñskimi patogenami, jest szansa na pozyskanie komórek, tkanek i narz¹dów do transplantacji u cz³owieka. winia dawc¹ organów dla cz³owieka? Polscy naukowcy podobno ju¿ blisko: [online] <http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/nauka/swinia-dawca-organow-dla-czlowieka-polscy-naukowcy-podobno-juz-blisko,70836,1>.
37 M. Fikus, J. Nurowska, Sukces w owczej skórze, Wiedza i ¯ycie 1997, nr 5 (749),
s. 18.

290

Agnieszka Raniszewska-Wyrwa

Transplantologia
eksperymentalna. Ksenotransplantacje...
291
HUMANISTYKA
I PRZYRODOZNAWSTWO
16
Olsztyn 2010

Walentyn Niko³ajewicz Wandyszew
Uniwersytet Pañstwowy w Sumach

Sume State University

ÊÎÍÖÅÏÒ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ
ÔÈËÎÑÎÔÈÈ ÕÕ ÂÅÊÀ
(ÈÄÅÈ Í.Ô. Ô¨ÄÎÐÎÂÀ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÎÌÌÓÍÈÇÌÀ)

Koncepcja rzeczywistoci w filozofii radzieckiej
XX stulecia

(idee Miko³aja Fedorowa w kontekcie rosyjskiego komunizmu)

Concept of Reality in the Soviet Philosophy
of XX Century
(Ideas of Nicola Fedorov in Context of Russian Comunism)
S ³ o w a k l u c z o w e: filozofia kosmizmu,
kontrola natury, wspólny cel, ideolatria, o¿ywienie, kosmotellurgia, socjalizm.

K e y w o r d s: philosophy of cosmism, regulation of nature, common cause, ideolatriya,
revival, kosmotellurgiya, socialist realism.

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono pogl¹dy rosyjskiego filozofa Nicola Fedorova, a tak¿e konsekwencje, jakie wywo³a³a jego praca. Fedorov
uwa¿a³, ¿e nauka powinna powiêciæ siê tematowi zmartwychwstania, ¿ycia po mierci. Jego
idea polega³a m.in. na syntezowaniu szcz¹tków
zmar³ych, atom do atomu, cz¹steczka do cz¹steczki, wykorzystuj¹c do tego ca³¹ mo¿liw¹
wiedzê. Co wiêcej, powinno byæ to przeprowadzane sukcesywnie, z zachowaniem linii rodu
(dzieci przywracaj¹ swoich rodziców itd.),
gdy¿ szcz¹tki przodków nadal zawieraj¹ informacje dziedziczne, nawet ich najmniejsze cz¹steczki. Fedorov uwa¿a³, i¿ wiedza na temat
zmartwychwstania, niemiertelnoci powinna
wyjæ z laboratoriów, staæ siê widz¹ i w³asnoci¹ wszystkich ludzi.

In the article I present philosophical views
of the Russian thinker Nicola Fedorov and the
consequences of his studies. Fedorov thought
that ressurection, afterdeath existence should
become the subject of comprehensive scientific inquiry. His idea is connected with collecting and synthesizing decayed remains of dead
 atoms to atoms, molecules to molecules.
What is more, Fedorov suggested that this revival should be done in in the ancestral line
 our ancestors ashes still keep the hereditary
information, even the smallest molecules. Fedorov believed that the knowledge of the revival
must leave the laboratories and become the common knowledge, the common property of all.
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Ôèëîñîôû ëèøü ðàçëè÷íûì îáðàçîì îáúÿñíÿëè ìèð,
Íî äåëî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû èçìåíèòü åãî.
Êàðë Ìàðêñ
È èçãíàëú Àäàìà, è ïîñòàâèë íà âîñòîê?
ó ñàäà Åäåìñêàãî õåðóâèìà
è ïëàìåííûé ìå÷ îáðàùàþù³éñÿ,
÷òîáû îõðàíÿòü ïóòü ê äåðåâó æèçíè
(Áûò³å: 3, 24)

Íà ïðèìåðå ôèëîñîôñêî-ìèðîâîççðåí÷åñêèõ èñêàíèé ðóññêîãî
ìûñëèòåëÿ Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâà è ìíîãî÷èñëåííûõ åãî ñîçíàòåëüíûõ
è îñâåäîìëåííûõ ïî ñóòè åãî èäåé ó÷åíèêîâ è ïîñëåäîâàòåëåé âîçìîæíî
ïîêàçàòü êàê èäåè ðóññêîãî êîñìèçìà ïîâëèÿëè íà ðàçâèòèå Ðîññèè ïîñëå
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ãîäà. Ïîýòîìó íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ñîñòîèò èç
äâóõ ÷àñòåé: 1) èçëîæåíèå èäåé ñàìîãî Ôåäîðîâà è 2) ñîöèàëüíîïîëèòè÷åñêèå ñëåäñòâèÿ èç åãî ó÷åíèÿ.
Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Ô¸äîðîâ (18281903) êðèòè÷åñêè îòíîñèëñÿ
ê ñîâðåìåííîé åìó íàóêå, âèäÿ êàê ó÷åíûå ðàçáèëè åäèíóþ íàóêó íà
ìíîæåñòâî îòäåëüíûõ íàóê, âîîáðàæàÿ, ÷òî ñìîãóò ïîîäèíî÷êå îñâîáîäèòü
íàñ îò áðåìåíè îáðóøèâøèõñÿ íà íàñ áåäñòâèé. Íî ó÷åíûå íå ïîíèìàþò
òîãî, ÷òî åñòü îáùèé âîïðîñ äëÿ íèõ âñåõ. Ýòî âîïðîñ «î íåðîäñòâåííîì
îòíîøåíèè ñëåïîé ñèëû ê íàì, ðàçóìíûì ñóùåñòâîì, êîòîðàÿ íè÷åãî îò
íàñ, ïî-âèäèìîìó, è íå òðåáóåò, êðîìå òîãî, ÷åãî â íåé íåò, ÷åãî åé
íåäîñòà¸ò, ò.å. ðàçóìà ïðàâÿùåãî, ðåãóëÿöèè»1. Ðîçíü â ñîîáùåñòâå ó÷åíûõ
îòòîãî, ÷òî ó íèõ íåò îáùåãî äåëà, íî èìåííî òàêîâûì ìîãëî áû ñòàòü
îáúåäèí¸ííîå óñèëèå ó÷åíûõ, íàïðàâëåííîå íà ðåãóëÿöèþ è óïðàâëåíèå
ñèëàìè ñëåïîé ïðèðîäû.
Óæå â 1891 ãîäó, êîãäà ñèëüíàÿ çàñóõà îáðóøèëàñü íà õëåáíûå ãóáåðíèè
Ðîññèè, ñòàëî èçâåñòíî îá îïûòàõ âûçûâàíèÿ äîæäÿ ïîñðåäñòâîì
îðóäèéíîãî îáñòðåëà ãðîçîâûõ òó÷. Íèêîëàé Ô¸äîðîâ ñ âîñòîðãîì âñòðåòèë ýòî
ñîîáùåíèå, ïîñêîëüêó ïîíèìàë, ÷òî ïðèðîäà áûâàåò è ñèëîé ñìåðòîíîñíîé,
ïðèíîñÿùåé íåóðîæàè è ñìåðòíûå ÿçâû. Îí óâèäåë, ÷òî ðåãóëÿöèÿ
àòìîñôåðíîãî ïðîöåññà ìîãëà áû ðàçðåøèòü è çåìëåäåëü÷åñêèé, è ïðîìûøëåííûé âîïðîñû. Âåäü áåçîáëà÷íîå è ñîëíå÷íîå íåáî  ýòî èñòîêè
ñîëíå÷íîé ñèëû, ñîçäàâøåé çàïàñû óãëÿ. Åñëè ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü
ñîëíå÷íóþ ñèëó, òî íå íàäî äîáûâàòü êàìåííûé óãîëü è æåëåçî. Çíà÷èò, íå
áóäåò è òÿæåëîãî ïîëîæåíèÿ ðóäîêîïîâ è ñîöèàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ. Òî÷íî
òàê æå, åñëè â íóæíîå âðåìÿ è â íóæíîì ìåñòå ïðîéä¸ò äîæäü, òî áóäåò
óäîâëåòâîðèòåëüíûé óðîæàé, íå áóäåò ãîëîäà è ñîöèàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ.
1
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Ìåòîäîëîãè÷åñêèì ïðèíöèïîì îðãàíèçàöèè íàóêè, ïî ìíåíèþ
Ôåäîðîâà, äîëæåí ñòàòü ïðèíöèï òîæäåñòâà ðàçóìà ïðàêòè÷åñêîãî è ðàçóìà
òåîðåòè÷åñêîãî. Ðàçóì ïðàêòè÷åñêèé ðàññìàòðèâàåì êàê ïðàâÿùèé, êàê
ðåãóëÿöèÿ, ò.å. îáðàùåíèå ñëåïîãî õîäà ïðèðîäû â ðàçóìíûé. Ôåäîðîâ
îòäà¸ò ñåáå îò÷¸ò â òîì, ÷òî ïðèíèæåíèå ðîëè òåîðåòè÷åñêîãî çíàíèÿ
íåïðèåìëåìî ó÷åíûì ñîîáùåñòâîì, îäíàêî óâåðåí, ÷òî èìåííî èç-çà òàêîãî
ïîëîæåíèÿ âåùåé â ñðåäó ëþäåé âíîñèòñÿ áåñïîðÿäîê, ïîðàæàÿ èõ ãîëîäîì,
ÿçâîþ è ñìåðòüþ.
Èùóùåìó ïðàâäû ãóìàíèñòó Ôåäîðîâó òÿãîñòíî ñóùåñòâóþùåå
â îáùåñòâå íåáðàòñêîå ñîñòîÿíèå, ïîä êîòîðûì îí ðàçóìååò âñå þðèäèêîýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, ñîñëîâíîñòü è ìåæäóíàðîäíóþ ðîçíü.
Ïðè÷èíàìè íåðîäñòâåííîñòè ÿâëÿþòñÿ «ãðàæäàíñòâåííîñòü» èëè
«öèâèëèçàöèÿ», çàìåíèâøèå áðàòñòâåííîñòü è «ãîñóäàðñòâåííîñòü»,
çàìåíèâøàÿ «îòå÷åñòâåííîñòü». Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ îñîáî ïîä÷¸ðêèâàåò:
«Îòå÷åñòâåííîñòü  ýòî íå ïàòðèîòèçì, êîòîðûé âìåñòî ëþáâè ê îòöàì
ñäåëàë èõ ïðåäìåòîì ñâîåé ãîðäîñòè, ò.å. çàìåíèë ëþáîâü, èëè äîáðîäåòåëü,
ãîðäîñòüþ, ïîðîêîì, à ëþáîâü ê îòöàì ëþáîâüþ ê ñåáå ñàìèì,
ñàìîëþáèåì»2. Âàæíî çàìåíèòü ãîðäîñòü ïîäâèãàìè îòöîâ ñîêðóøåíèåì îá
èõ ñìåðòè. Êîãäà çåìëþ ìû ñòàíåì ðàññìàòðèâàòü êàê êëàäáèùå, à ïðèðîäó
êàê ñèëó ñìåðòîíîñíóþ, òîãäà è âîïðîñ ïîëèòè÷åñêèé çàìåíèòñÿ ôèçè÷åñêèì. Çåìëþ æå íàäëåæèò ðàññìàòðèâàòü â êîñìè÷åñêîì ìàñøòàáå, êàê
íåáåñíîå òåëî, ðîäñòâåííîå âñåì äðóãèì íåáåñíûì òåëàì, è çâ¸çäàì â òîì
÷èñëå. È êîãäà åñòåñòâåííûì ñòàíåò âîñêðåøåíèå, òîãäà âîçìîæíûì ñòàíåò
è ðåãóëÿöèÿ âñåõ ìèðîâ âñåìè âîñêðåøåííûìè ïîêîëåíèÿìè.
«×òî öåííåå  çîëîòî ëè ÿâëÿþùååñÿ èñòî÷íèêîì âçàèìíîãî
èñòðåáëåíèÿ, èëè ïðàõ îòöîâ êàê öåëü ñîåäèíåíèÿ ñûíîâ. ×òî íóæíî
âûäâèíóòü âïåðåä  ðåøåíèå ëè âîïðîñà î áîãàòñòâå è áåäíîñòè (âîïðîñ
ñîöèàëüíûé) èëè æå ðåøåíèå âîïðîñà î æèçíè è ñìåðòè (âîïðîñ
åñòåñòâåííûé)»,  âîò òåìû, êîòîðûå ñòîÿò â öåíòðå ôèëîñîôñòâîâàíèÿ
Ô¸äîðîâà. Îí ïîëàãàë, ÷òî âîïðîñ î áîãàòñòâå è áåäíîñòè  âîïðîñ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è íå ìîæåò óñòðàíèòü âîïðîñà î ñìåðòè. Ñìåðòü ëèøàåò áîãàòñòâî âñÿêîé åãî öåííîñòè. Îòñþäà èíîãäà íàñòóïàåò èíòåðåñ
ê àñêåòèçìó.
Îòñòàèâàÿ ïðåäñòàâëåíèå îá îãðàíè÷åííîñòè íàøåãî çåìíîãî áûòèÿ
â íûíåøíåì âèäå, Ô¸äîðîâ ïèøåò, ÷òî ó÷¸íàÿ ñïåöèàëüíîñòü èìååò
âðåìåííîå çíà÷åíèå. Çëîóïîòðåáëåíèåì äëÿ íåãî ÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå
ê çíàíèþ êàê öåëè, çàìåíà äåëà ìèðîñîçåðöàíèåì, ò.å. êóëüò èäåé
(èäåîëàòðèÿ). Êðèòè÷åñêè íàñòðîåí Ô¸äîðîâ è ïî îòíîøåíèþ ê ðåëèãèè,
â ñìûñëå ïëàòîíèçìà, ïîñêîëüêó òàêàÿ ðåëèãèÿ èñõîäèò èç ïîíÿòèÿ
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âîñêðåøåíèÿ áåç ó÷àñòèÿ â í¸ì ÷åëîâåêà. Ó÷åíûå, çàíÿòûå ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà âåùåé, âîçáóæäàþùèõ ðàçäåëåíèå
è âðàæäó ìåæäó ëþäüìè, ïðèáëèæàþò íàñ ê ñìåðòè. Ô¸äîðîâ ïðèçûâàåò
çàìåíèòü òàêîé ïîäõîä ê çíàíèþ èññëåäîâàíèåì ïðè÷èí ñìåðòè ðàäè
âîñêðåøåíèÿ: «Âîñêðåøåíèå åñòü çàìåíà ïîõîòè ðîæäåíèÿ ñîçíàòåëüíûì
âîññîçäàíèåì».
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëèë îí ïîíèìàíèþ ñóùíîñòè è íàïðàâëåííîñòè
ïðîãðåññà: «Ïðîãðåññ åñòü èìåííî òà ôîðìà æèçíè, ïðè êîòîðîé ÷åëîâå÷åñêèé ðîä ìîæåò âêóñèòü íàèáîëüøóþ ñóììó ñòðàäàíèé, ñòðåìÿñü
äîñòèãíóòü íàèáîëüøåé ñóììû íàñëàæäåíèé»3. Ïðîãðåññ â èñêóññòâå íå
äîâîëüñòâóåòñÿ ëèøü ïðèçíàíèåì çëà, îí æàæäåò óäâîåíèÿ åãî (ïî-âèäèìîìó, âûïÿ÷èâàíèÿ), «óïèâàåòñÿ èì â ðåàëèñòè÷åñêîì èñêóññòâå», çàìå÷àåò
Ôåäîðîâ. Ïîñëåäíåå ñóæäåíèå íåîáõîäèìî îñîáî çàìåòèòü.
Îáðàòèë âíèìàíèå ìûñëèòåëü è íà îñîáûé ñòàòóñ ó÷åíûõ, êîòîðûå
ïðåâðàòèëèñü â ñîñëîâèå, ÷òî òàêæå âûçûâàëî ó íåãî ïðîòåñò: « ïðèíÿòèå
çíàíèÿ çà êîíå÷íóþ öåëü, çàìåíà äåëà ìèðîñîçåðöàíèåì  èäåîëàòðèÿ, èëè
êóëüò èäåé». È çäåñü ÷èñòîå ñîçåðöàíèå â äóõå ïëàòîíèçìà ñëåäóåò çàìåíèòü
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ðåàëüíûì âîñêðåøåíèåì.
Ïðîãðåññ, îòîæäåñòâëÿåìûé ñ ýâîëþöèåé, ïî ìíåíèþ Ô¸äîðîâà,
çàèìñòâîâàí ó ñëåïîé ïðèðîäû, íî ïðèëàãàåòñÿ ê ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.
Çäåñü èçâðàùåíà íîðìàëüíàÿ ëîãèêà ïðîöåññà. Ïðîãðåññ îò íèçøåãî
â âûñøåìó, îò õóäøåìó ê ëó÷øåìó ïðèìåíèòåëüíî ê ÷åëîâåêó òðåáóåò,
÷òîáû íåäîñòàòêè ñëåïîé ïðèðîäû áûëè èñïðàâëåíû ñîçíàþùåé ýòè
íåäîñòàòêè ïðèðîäîé, ò.å. ñîâîêóïíîþ ñèëîþ ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà. Èäåè
äàðâèíèçìà íåïðèåìëåìû äëÿ Ô¸äîðîâà, ïîñêîëüêó óëó÷øåíèå ïóòåì
áîðüáû, èñòðåáëåíèÿ íàäëåæèò (äîëæíî) çàìåíèòü âîçâðàùåíèåì ñàìèõ
æåðòâ áîðüáû, òàê ìîæíî èñêîðåíèòü çëî è âîäâîðèòü âìåñòî íåãî áëàãî:
«Âîñêðåøåíèå åñòü çàìåíà ïîõîòè ðîæäåíèÿ ñîçíàòåëüíûì âîññîçäàíèåì».
Ñëîæíàÿ äèàëåêòèêà ñóùåñòâîâàíèÿ è ñóùåãî îáðåòàåò â êîíöåïöèè
Ô¸äîðîâà ñâîåîáðàçíîå çâó÷àíèå: «ñ ïåðåõîäîì ó÷åíîãî ñîñëîâèÿ îò çíàíèÿ
ê äåëó è ïðîãðåññ ïåðåéäåò îò çíàíèÿ òîãî, ÷òî åñòü, ê çíàíèþ òîãî, ÷òî
äîëæíî áûòü»4. È íà ýòè ñëîâà ñëåäóåò îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå.
Ñàì ìûñëèòåëü öåëü èñòèííîãî ïðîãðåññà âèäåë â ó÷àñòèè âñåõ â äåëå
ïîçíàâàíèÿ ñëåïûõ ñèë ïðèðîäû, êîòîðàÿ ÷ðåâàòà ãîëîäîì, ÿçâàìè
è ñìåðòüþ, ñ òåì, ÷òîáû ïðåâðàòèòü åå â æèâîíîñíóþ. Ñëåïàÿ ñèëà ïðèðîäû
äîëæíà ñòàòü óïðàâëÿåìîé ðàçóìîì, óâåðåí îí. Èìåííî ïðàêòè÷åñêàÿ ñèëà
ðàçóìà  òåìà ìó÷èòåëüíî âàæíàÿ äëÿ Ôåäîðîâà. Îí îáðàòèë âíèìàíèå
è íà ñëîâà Àðèñòîòåëÿ: «Ìû çíàåì òîëüêî òî, ÷òî ñàìè ìîæåì ñäåëàòü»,
3
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ïîëàãàÿ, ÷òî â íèõ íå äîïóñêàåòñÿ îòäåëåíèå çíàíèÿ îò äåéñòâèÿ. Õîòÿ, ïîâèäèìîìó, áîëåå îáùèì áûëî áû âñå-òàêè èäåàëèñòè÷åñêîå ïîëîæåíèå
«î òîæäåñòâå ìûøëåíèÿ è áûòèÿ». À â èòîãå âñå-òàêè äëÿ Ôåäîðîâà
ïðèíöè-ïèàëüíî âàæíî åãî îæèäàíèå: îáðàòèòü ñëåïóþ ñèëó ïðèðîäû â óïðàâëÿåìóþ ðàçóìîì!
ÕIX âåê äëÿ Ô¸äîðîâà  ýòî âåê âîññòàíîâëåíèÿ ñóåâåðèé, îòðèöàíèÿ
ôèëàíòðîïèè è ãóìàíèçìà. Óñâîèâ äàðâèíèçì, íûíåøíèé âåê ïðèçíàë
áîðüáó çàêîííûì äåëîì è èç ñëåïîãî îðóäèÿ ïðèðîäû ñòàë ñîçíàòåëüíûì å¸
îðóäèåì, îðãàíîì. Ñîãëàñèòåñü, ÷òî-òî åñòü ïðîðî÷åñêîå â ýòîì ñóæäåíèè.
Íî íåäîðàçóìåíèå ëþäåé â òîì, ÷òî äëèòåëüíîå âðåìÿ òðóä ÷åëîâå÷åñêèé
áûë îáðàùåí ê çåìëå, à íå ê íåáó; è äàæå íå ê Çåìëå êàê öåëîìó. Ïîýòîìó
Ôåäîðîâ ïðåäëàãàåò òàêóþ ëîãèêó âûõîäà ÷åëîâå÷åñòâà èç òóïèêà ïðîãðåññà,
â êîòîðûé îíî çàøëî: 1) ìåòåîðè÷åñêàÿ ðåãóëÿöèÿ êàê îáùåå äåëî âíà÷àëå;
2) îñîçíàíèå îãðàíè÷åííûõ ðåñóðñîâ Çåìëè, äàæå ïðè ðåãóëÿöèè êëèìàòà;
3) îñîçíàíèå íåîáõîäèìîñòè èçó÷åíèÿ Çåìëè êàê íåáåñíîãî òåëà è íåáåñíûõ
òåë êàê çåìåëü. Áîëåå òîãî, ëþäè äîëæíû ïîíÿòü, ÷òî çåìëÿ ïðåâðàòèëàñü
â êëàäáèùå îòöîâ è áóäåò òàêèì îñòàâàòüñÿ ïîêà ìû íå îáðàòèì äðóãèå
íåáåñíûå òåëà â æèëèùå äëÿ íàñ.
Ñàìîå ÷åëîâå÷åñêîå òåëî Ôåäîðîâ ðàññìàòðèâàë êàê áåññîçíàòåëüíîå
ïðîèçâåäåíèå íàøèõ ïîðîêîâ, íî íàøå òåëî äîëæíî áûòü íàøèì äåëîì,
â ñìûñëå âîçâðàùåíèå æèçíè îòöàì ïðè åãî ïîñðåäñòâå. Âåðíóâ æèçíü
îòöàì, ìû ñäåëàåì è íàøå òåëî èíûì! Ìû äîëæíû âèäåòü ñåáÿ îðóäèåì
Áîãà â äåëå âîçâðàùåíèÿ æèçíè îòöàì (èììàíåíòíîñòü Áîãà): «ëþäè â ñâîåé
ñîâîêóïíîñòè ñäåëàþòñÿ îðóäèåì âñåîáùåãî âîñêðåøåíèÿ, êîãäà Ñëîâî
Áîæèå ñäåëàåòñÿ â íàñ äåëîì Áîæèèì»5,  óâåðåí Ôåäîðîâ. Âïðî÷åì, è ñàìè
ìû ÷åðåç âñåîáùåå âîñêðåøåíèå ñòàíåì «ñîþçîì áåññìåðòíûõ».
Ðåëèãèîçíîñòü ñâîþ Ôåäîðîâ âñÿ÷åñêè ïîä÷åðêèâàë, íåîáõîäèìîñòü
âåðû â áûòèå Áîãà  òàêæå. Ïîýòîìó, ÷òîáû óïîäîáèòüñÿ Áîæåñòâó, äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà äîëæíà áûòü äåéñòâèòåëüíûì âîñêðåøåíèåì, èáî
âñåîáùåå âîñêðåøåíèå åñòü âûñøèé êðèòåðèé èñòèíû. «Ïðåâîñõîäñòâî
êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ â òîì, ÷òî îíî áîëüøå áóäåò ëþáèòü,
ïî÷èòàòü, ñëóæèòü ñâîèì ïðåäøåñòâåííèêàì». «Ïîêà ÷åëîâå÷åñòâî íå
ñî÷òåò ñâîèì äîëãîì äåëî âñåîáùåãî âîñêðåøåíèÿ, äî òåõ ïîð îíî áóäåò
çàíÿòî âçàèìíûì èñòðåáëåíèåì». «Äîëã ê ðîäèòåëÿì èìååò íå òîëüêî
íðàâñòâåííûé õàðàêòåð, íî âûðàæàåòñÿ è â ôèçè÷åñêîé çàâèñèìîñòè,
íåâîëüíîñòè, íåñâîáîäíîñòè; ðîæäåííîñòü  ýòî íåñâîáîäíîñòü». Â ïðèâåäåííûõ 6 è ìíîãèõ äðóãèõ âûñêàçûâàíèÿõ Ôåäîðîâà îïðåäåëåííî
âûðàæåíî âàæíîå ïîëîæåíèå åãî ôèëîñîôèè êàê òðåáîâàíèå ê ëþäÿì
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îïëàòèòü ñâîé äîëã ÷åðåç âîçâðàùåíèå æèçíè ñâîèì ðîäèòåëÿì (ñâîèì
êðåäèòîðàì!) è òàêèì îáðàçîì îáðåñòè ñåáå ñâîáîäó. Îí óâåðåí òàêæå è â òîì,
÷òî áåç âñåîáùåãî âîñêðåøåíèÿ íåëüçÿ ïðèçíàâàòü è òîðæåñòâî äóõà íàä
ïëîòüþ.
Â ó÷åíèè Í.Ô. Ôåäîðîâà óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ïåðåïëåòàþòñÿ
ïðàãìàòèçì è âåðà, ýìïèðèçì è âîëþíòàðèçì, æåëàíèå ñ÷àñòüÿ, áåññìåðòèÿ
è âå÷íîãî áëàæåíñòâà. Äîñòèæåíèå âñåîáùåãî âîñêðåøåíèÿ ïðåâðàùàåò
ìèð íåñâîáîäû, ôèçè÷åñêîé íåîáõîäèìîñòè â ìèð ñîçíàòåëüíûé
è ñâîáîäíûé. Âñåîáùåå âîñêðåøåíèå  ýòî íå ìå÷òà, íå èäåàë  ýòî ïðîåêò,
óòâåðæäàë Ôåäîðîâ. Åñòåñòâåííî, ýòî òðóäíàÿ çàäà÷à, òðåáóþùàÿ òðóäà
è äîáëåñòè âñåõ, ÷òîáû îáðàòèòü ñëåïóþ ñèëó ïðèðîäû â óïðàâëÿåìóþ
ðàçóìîì. Çäåñü î÷åâèäíà âäîõíîâëÿþùàÿ äèàëåêòèêà ôåíîìåíà: óñòðàíÿÿ èç
ñâîèõ äåéñòâèé ëè÷íûå ïîáóæäåíèÿ, ñòðåìëåíèå ê ëè÷íîìó ñ÷àñòüþ
êàæäûé ÷åëîâåê â èòîãå èõ è ïîëó÷èò â âèäå áëàãà ëè÷íîãî áåññìåðòèÿ:
«Æèòü íóæíî íå äëÿ ñåáÿ (ýãîèçì) è íå äëÿ äðóãèõ (àëüòðóèçì), à ñî âñåìè
è äëÿ âñåõ; ýòî è åñòü îáúåäèíåíèå æèâóùèõ (ñûíîâ) äëÿ âîñêðåøåíèÿ
óìåðøèõ (îòöîâ)»7. Ñëîâà, âûäåëåííûå ñàìèì àâòîðîì,  ýòî òî, ÷òî âïîëíå
ïðèíèìàëîñü ãîñïîäñòâóþùåé ñîâåòñêîé èäåîëîãèåé ïîñëåîêòÿáðüñêîãî
ïåðèîäà íà âñåì ïðîòÿæåíèè åå èñòîðèè. Âòîðàÿ ÷àñòü àòåèñòè÷åñêîìó
îáùåñòâó áûëà ÷óæäà.
Âàæíî ïîíÿòü, ÷òî ïîñêîëüêó ãîëîä è ñìåðòü ïðîèñõîäÿò èç îäíèõ
ïðè÷èí, òî ÷åëîâåê äîëæåí òàê ïîçíàòü ñåáÿ è ìèð, ÷òîáû ïðîèçâîäèòü ñåáÿ
èç ñàìûõ îñíîâíûõ íà÷àë, íà êîòîðûå ðàçëàãàåòñÿ âñÿêîå ÷åëîâå÷åñêîå
ñóùåñòâî. Òàê ÷åëîâåê îáðåòåò âîçìîæíîñòü âîñêðåñèòü âñåõ óìåðøèõ
è òàêèì îáðàçîì âîññîçäàòü è ñåáÿ â æèçíü âå÷íóþ. Íåîáõîäèìî âåðíóòü
ðàçëîæåííûå ÷àñòèöû òåì ñóùåñòâàì, êîèì îíè ïåðâîíà÷àëüíî ïðèíàäëåæàëè. Íî òðóä ÷åëîâå÷åñêèé íå äîëæåí îãðàíè÷èâàòüñÿ ïðåäåëàìè
çåìíîãî øàðà. «Äëÿ ñûíîâ ÷åëîâå÷åñêèõ íåáåñíûå ìèðû  ýòî áóäóùèå
îáèòåëè îòöîâ, èáî íåáåñíûå ïðîñòðàíñòâà ìîãóò áûòü äîñòóïíû òîëüêî
äëÿ âîñêðåøåííûõ è âîñêðåñàþùèõ; èññëåäîâàíèå íåáåñíûõ ïðîñòðàíñòâ
åñòü ïðèãîòîâëåíèå ýòèõ îáèòåëåé» 8 . È çäåñü ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì
âîçíèêàåò ñíîâà ïðîáëåìà äèàëåêòè÷åñêàÿ: ñ îäíîé ñòîðîíû, áåç îñâîåíèÿ
êîñìîñà îäíîâðåìåííî íå ñìîãóò ñóùåñòâîâàòü âñå ïîêîëåíèÿ; à ñ äðóãîé,
 áåç âîñêðåøåíèÿ âñåõ íåëüçÿ îñâîèòü íåáåñíîå ïðîñòðàíñòâî.
Áîã äåëàåò âñå äëÿ ÷åëîâåêà, óâåðåí Ôåäîðîâ. Íî Áîã äåëàåò âñå äëÿ
÷åëîâåêà ÷åðåç ñàìîãî ÷åëîâåêà. Â ïðèðîäå íåò öåëåñîîáðàçíîñòè, ïîòîìó
÷òî åå äîëæåí âíåñòè ñàì ÷åëîâåê,  ýòî âûñøàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü. Òâîðåö
÷åðåç íàñ âîññîçäàåò ìèð, âîñêðåøàåò âñå ïîãèáøåå. È îäíà èç çàäà÷
÷åëîâåêà  ïîçíàòü ñèëó, äâèæóùóþ Çåìëåé, è íàó÷èòüñÿ óïðàâëÿòü åþ.
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Òàêèì îáðàçîì, òðè ÷àñòíûõ âîïðîñà: 1) î ðåãóëèðîâàíèè àòìîñôåðíûìè
ÿâëåíèÿìè; 2) îá óïðàâëåíèè äâèæåíèåì Çåìëè; 3) îá îòûñêàíèè «íîâûõ
çåìëèö» âõîäÿò â îäèí îáùèé âîïðîñ î ïðåîäîëåíèè ãîëîäà è âîññòàíîâëåíèè æèçíè ïðåäêîâ. Ìû äîëæíû ñòàòü «íåáåñíûìè ìåõàíèêàìè»,
ýêèïàæåì êîðàáëÿ  çåìíîãî øàðà.
Èäåîëîãèÿ, äåèçì, ãóìàíèçì è ïð. ïðåäñòàâëÿþòñÿ Ô¸äîðîâó îäíîé
ìåðòâîé ðåëèãèåé. Íóæíà åäèíàÿ æèâàÿ, èëè äåëîâàÿ ðåëèãèÿ, ñòàâÿùàÿ
â öåíòð âîïðîñ î æèçíè è ñìåðòè, âîïðîñ î âîñêðåñåíèè, âîïðîñ î òîì,
«ïî÷åìó óìåðøèå íå îæèâàþò, ñóùèå â ãðîáàõ íå âîñêðåñàþò». È ðåøåíèå
ýòîãî âîïðîñà âèäèòñÿ Ô¸äîðîâó âïîëíå íàòóðàëèñòè÷åñêè. ×åëîâå÷åñòâî
äîëæíî âîñêðåñèòü âñåõ ñâîèõ ïðåäêîâ, âåðíóòü èì èõ òåëåñíîå îáëè÷üå.
Ðàçëîæåíèå òåëà è ðàññåÿíèå åãî ÷àñòèö íå ìîæåò áûòü ïðåïÿòñòâèåì
ê ýòîìó, òàê êàê ÷àñòèöû òåëà íå ìîãóò âûéòè çà ïðåäåëû íàøåãî ïðîñòðàíñòâà.
Ñìåðòü ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà ïðèâîäèò ê ðàçëîæåíèþ è ðàññåÿíèþ
âåùåñòâà, åãî ñîñòàâëÿþùåãî. Ñîáèðàíèå, ðàññåÿííûõ ÷àñòèö åñòü âîïðîñ
êîñìîòåëëóðãè÷åñêîé (êîñìîçåìíîé) íàóêè è èñêóññòâà, ò.å. äåëî ìóæñêîå.
Ñëîæåíèå ñîáðàííûõ ÷àñòèö åñòü âîïðîñ ôèçèîëîãè÷åñêèé, ãèñòîëîãè÷åñêèé,
âîïðîñ ñøèâàíèÿ òêàíåé ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà, ò.å. äåëî æåíñêîå. Òðóä
ñîáèðàíèÿ  âåëèêèé òðóä, çàìå÷àåò Ô¸äîðîâ. Íî íå íàäî îò÷àèâàòüñÿ. Âñ¸
âåùåñòâî, îêðóæàþùåå íàñ, åñòü ïðàõ ïðåäêîâ. Äàæå â ìåëü÷àéøèõ
÷àñòèöàõ åñòü èõ ñëåäû. Êàê áû íè äðîáèëàñü ÷àñòèöà, â ïðîèñøåäøèõ îò
äðîáëåíèÿ ÷àñòèöàõ åñòü ñëåäû ðàçëîìîâ, çàìå÷àåò Ô¸äîðîâ. È îí íàäååòñÿ:
«Ïðåäñòàâèì æå ñåáå, ÷òî ìèð âäðóã èëè íå âäðóã, îñâåòèëñÿ, ñäåëàëñÿ
çíàåì âî âñåõ ñâîèõ ìåëü÷àéøèõ ÷àñòèöàõ  íå áóäåò ëè òîãäà äëÿ íàñ ÿñíî,
êàêèå ÷àñòèöû áûëè â ìèíóòíîé äðóæáå îäíà ñ äðóãîé, â êàêîì äîìå èëè
îðãàíèçìå îíè ãîñòèëè âìåñòå èëè êàêîãî öåëîãî îíè ñîñòàâëÿëè ÷àñòü,
ïðèíàäëåæíîñòü»9. Åñëè ýòî ñëó÷èòñÿ, à íàóêà äîëæíà ïîìî÷ü â ýòîì, òî
çàäà÷à âîñêðåøåíèÿ áëèçêà ê ñâîåìó ðàçðåøåíèþ.
Ëîãèêà âîñêðåøåíèÿ âèäèòñÿ Ô¸äîðîâó òàê: ïåðâûé âîñêðåø¸ííûé
áóäåò âîñêðåø¸í òîò÷àñ æå ïîñëå ñìåðòè, åäâà óñïåâ óìåðåòü. Ïîòîì
íàó÷àòñÿ âîñêðåøàòü òåõ, êòî åäâà ïîäâåðãñÿ òëåíèþ, ïîòîì áîëåå
ðàçëîæèâøèõñÿ è ò.ä. Íàêîíåö, îáðåòàÿ âñ¸ áîëüøèé îïûò âîñêðåøåíèÿ, ðîä
÷åëîâå÷åñêèé äîéä¸ò äî âîñêðåøåíèÿ ïåðâîãî óìåðøåãî.
Îäèí èç íåäîñòàòêîâ äàíòîâà ðàÿ âèäåëñÿ Ô¸äîðîâó â òîì, ÷òî
÷åëîâå÷åñòâî ïåðåíîñèòñÿ íà íåáî ñî âñåé åãî íðàâñòâåííîé îãðàíè÷åííîñòüþ.
Ñîçåðöàòåëè ìîãóò ñ îòâåäåííîãî èì ìåñòà â íàèâûñøåì èç ïëàíåòíûõ
íåáåñ ëèøü ñîçåðöàòü. Îäíàêî òîëüêî ñîçåðöàíèå ïåðåõîäÿùåå â äåëî ìîãëî
áû ñîçäàòü ïîäëèííûé ðàé è ìûñëåííûå êðûëüÿ ïðåâðàòèòü â òåëåñíûå.
Ô¸äîðîâ ïèñàë: «×åëîâåêó áóäóò äîñòóïíû âñå íåáåñíûå ïðîñòðàíñòâà, âñå
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íåáåñíûå ìèðû òîëüêî òîãäà, êîãäà îí ñàì áóäåò âîññîçäàâàòü ñåáÿ èç ñàìûõ
ïåðâîíà÷àëüíûõ âåùåñòâ, àòîìîâ, ìîëåêóë, ïîòîìó ÷òî òîëüêî òîãäà îí
áóäåò ñïîñîáåí æèòü âî âñåõ ñðåäàõ, ïðèíèìàòü âñÿêèå ôîðìû è áûòü
â ãîñòÿõ ó âñåõ ïîêîëåíèé  îò ñàìûõ äðåâíåéøèõ, äî ñàìûõ íîâåéøèõ, âî
âñåõ ìèðàõ, êàê ñàìûõ îòäàëåííûõ, òàê è ñàìûõ áëèçêèõ, óïðàâëÿåìûõ
âñåìè âîñêðåøåííûìè ïîêîëåíèÿìè, âî âñåõ ìèðàõ, êîòîðûå âî âñåé
öåëîñòíîñòè áóäóò ïðåäìåòîì õóäîæåñòâåííîãî äåëà âñåõ ïîêîëåíèé â èõ
ñîâîêóïíîñòè, êàê åäèíîãî õóäîæíèêà».
Ãóìàíèñòó Ô¸äîðîâó ïðåòèò ãîñïîäñòâóþùåå â îáùåñòâå ðàçäåëåíèå
òðóäà íà óìñòâåííûé è ôèçè÷åñêèé: «Èç âñåõ ðàçäåëåíèé ðàñïàäåíèå ìûñëè
è äåëà (ñòàâøèõ ïðèíàäëåæíîñòÿìè îñîáûõ ñîñëîâèé) ñîñòàâëÿåò ñàìîå
âåëèêîå áåäñòâèå, íåñðàâíåííî áîëüøåå, ÷åì ðàñïàäåíèå íà áîãàòûõ
è áåäíûõ». Ñîöèîëîãè÷åñêàÿ èäåÿ, îáåùàþùàÿ óñòðàíåíèå ðàñïàäåíèÿ íà
áîãàòûõ è áåäíûõ, ïî ìíåíèþ Ô¸äîðîâà, íå ñìîæåò îáåñïå÷èòü ãëàâíîãî
 ó÷àñòèÿ â çíàíèè âñåõ. Ïîêà â çíàíèè íå áóäóò ó÷àñòâîâàòü âñå, äî òåõ ïîð
÷èñòàÿ íàóêà îñòàíåòñÿ ðàâíîäóøíîþ ê áîðüáå, ê èñòðåáëåíèþ. Íî
è ïðèêëàäíàÿ íàóêà, íå ïðîíèçàííàÿ äóõîì ñîõðàíåíèÿ æèçíè, äîáàâëþ
ÿ ñâîèìè ñëîâàìè ê ñëîâàì Ô¸äîðîâà, ïðàêòè÷åñêè â ýòèõ óñëîâèÿõ áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü èñòðåáëåíèþ: ÿâíî, ñîçäàâàÿ îðóäèÿ èñòðåáëåíèÿ; è íåÿâíî,
ïðèäàâàÿ ñîáëàçíèòåëüíóþ íàðóæíîñòü âåùàì, ïðåäìåòàì ïîòðåáëåíèÿ,
âíîñÿùèì âðàæäó â ñðåäó ëþäåé.
Ô¸äîðîâ ñ÷èòàë, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî ñîâåðøàåò ìíîãî áåññìûñëåííîé
ðàáîòû. Ìíîãîâåêîâûå çàïàñû çåìëè èñòîùàþòñÿ ðàäè ïðîèçâîäñòâà èãðóøåê
è áåçäåëóøåê. Êîíå÷íî, ýòî äåÿíèÿ ëþäåé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, åñëè äàæå
èõ èíîãäà è èìåíóþò ïðîôåññîðàìè, àäâîêàòàìè è ò.ï. ×åëîâå÷åñòâî äîëæíî
ñòðåìèòüñÿ ê ðåãóëÿöèè åñòåñòâåííîãî ïðîöåññà, èëè ñëåïîé ñèëû ïðèðîäû.
Ðåãóëÿöèÿ ïðèðîäû  ýòî íå áàðñòâî è íå ïðîèçâîë, íå ýêñïëóàòàöèÿ åå.
Ñîáñòâåííî, îò ýòîãî, êàê îò ýêñïëóàòàöèè, ìîæíî áóäåò èçáàâèòüñÿ òîãäà,
êîãäà ìåæäó ëþäüìè íå áóäåò ðîçíè, êîãäà èñ÷åçíåò ñâîåëþáèå.
Ïî ëîãèêå Ô¸äîðîâà, âîëÿ ê ðîæäåíèþ åñòü ïîõîòü, îíà ïîðîæäàåò
áîãàòñòâî è ïðèâîäèò âåñü ðîä ÷åëîâå÷åñêèé ê äåìîðàëèçàöèè. Âîëÿ
ê âîñêðåøåíèþ, íàïðîòèâ, ïðèâîäèò ê ìîðàëèçàöèè âñåõ ìèðîâ âñåëåííîé.
Ìèðû, íûíå äâèæèìûå áåñ÷óâñòâåííûìè ñèëàìè, áóäóò óïðàâëÿåìû
áðàòñêèì ÷óâñòâîì âñåõ âîñêðåñøèõ ïîêîëåíèé. Áîëåå òîãî, ýòè ìèðû áóäóò
óïðàâëÿåìû è ðàçóìîì âîñêðåñøèõ ïîêîëåíèé, à çíà÷èò, îíè áóäóò
óïðàâëÿåìû ðàöèîíàëüíûì îáðàçîì.
Ïðè÷èíó ñîöèàëèçìà Ô¸äîðîâ âèäèò â èíäóñòðèçìå, ïîðîæäàþùåì
áîãàòñòâî è áåäíîñòü. Ðàçðåøåíèå ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó íèìè è åñòü
ñîöèàëèçì, èëè îáùåñòâî âñåîáùåãî îáîãàùåíèÿ. Êàê ìû óæå ïîíÿëè,  ýòî
ïóòü ê ðàçðóøåíèþ ïðèðîäû, ïî ïðè÷èíå âîñòðåáîâàíèÿ èç å¸ íåäð
íåíóæíûõ, ïðàçäíûõ âåùåé, áåçäåëóøåê.
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Ó÷åíèå Ô¸äîðîâà âûçâàëî áîëüøîé èíòåðåñ ê ñåáå ñî ñòîðîíû ëþäåé,
çíàâøèõ åãî áëèçêî. Èç ýòîãî ó÷åíèÿ âûøëè Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé
è Èâàí Ìè÷óðèí, êîòîðûå îáðàòèëèñü ê ïðàêòè÷åñêèì âîïðîñàì. Ìíîãèå
ôèëîñîôû è ïèñàòåëè XIX âåêà ðàçìûøëÿëè íàä ñóùíîñòüþ âîñêðåøåíèÿ.
Âåäü, êîíå÷íî æå, âîïðîñ îá îáùåì äåëå êàê âîñêðåøåíèè, íàâåÿí áûë
Íèêîëàþ Ô¸äîðîâè÷ó ñòðîêàìè Åâàíãåëèÿ. Íî êàê ïðåâðàòíî ïîíÿë îí
ìûñëü Èèñóñà Õðèñòà. Åãî çàèíòåðåñîâàëî, êàê ñäåëàòü, ÷òîáû «ñóùèå âî
ãðîáàõ» óñëûøàëè ãîëîñ Áîãà ñàìûì íàòóðàëüíûì îáðàçîì. Íî ïî÷åìó-òî
îí íå îáðàòèë âíèìàíèÿ íà äðóãèå ñèìâîëè÷åñêèå òåêñòû, ñêàæåì: «Òû
íîñèøü èìÿ, áóäòî æèâ, íî òû ìåðòâ» (Îòêð. 3, 1). Èñòèííî, íåïîñòèæèìû
èçâèâû ÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè. Âåëèêèé ýðóäèò, íî êíèæíèê! Èìåííî î òàêèõ
Õðèñòîñ ãîâîðèë: «Êíèæíèê». ×åëîâåê, âåëèêîëåïíî çíàâøèé ìèðîâóþ
ëèòåðàòóðó, çíàâøèé è îêêóëüòíóþ ëèòåðàòóðó; àñêåò, èñòîâî âîçâûøàâøèé
ñâîé äóõ, âûáðàë âåñüìà ëþáîïûòíîå è íåïðèâû÷íîå äëÿ ìèðîâîé
êóëüòóðû ïðåäïî÷òåíèå.
Ïîýòîìó è íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ó÷åíèå Í.Ô. Ô¸äîðîâà áûëî âñòðå÷åíî
ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåëèãèîçíî-èäåàëèñòè÷åñêîé ôèëîñîôèè âåñüìà
êðèòè÷åñêè. Ñõâà÷åíî áûëî îñíîâíîå ïðîòèâîðå÷èå ó÷åíèÿ  îòíîøåíèå
òåëà è äóõà. Ñåðãåé Áóëãàêîâ (18711944) ïîä÷¸ðêèâàë, ÷òî èç «Ôèëîñîôèè
îáùåãî äåëà» íåÿñíî ïîíèìàíèå æèçíè è ñìåðòè, à ïîñåìó è âíîñèòñÿ ýòèì
äâóñìûñëåííîñòü âî âñ¸ ó÷åíèå Ô¸äîðîâà. Âîçìîæíû äâå âåðñèè:
÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì òîëüêî ìàøèíà è ñìåðòü åñòü å¸ ðàçðóøåíèå
è ïîð÷à; èëè â ÷åëîâå÷åñêîì îðãàíèçìå æèâ¸ò äóõ, ýòî òåëî îæèâëÿþùèé
è ðàñòîðæåíèå èõ ñîþçà (ñìåðòü) ïðîòèâîåñòåñòâåííî. Ìàòåðèàëèçì íå
ìîæåò äîïóñòèòü âîçìîæíîñòè âîñïðîèçâîäñòâà, âîçâðàùåíèÿ ê æèçíè òîãî
æå ñàìîãî æèâîãî ñóùåñòâà. Òîæäåñòâåííîñòü ëè÷íîñòè âîñêðåñøåé
ñ ëè÷íîñòüþ ðàíåå æèâøåé óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî ÷åðåç ïîñðåäñòâî
áåññìåðòíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà.
Ìûñëü î âîñêðåøåíèè âîçìîæíà òîëüêî ïðè âåðå â áåññìåðòèå, çàìå÷àåò
Áóëãàêîâ. Òîãäà èäåÿ Ô¸äîðîâà î âîññîçäàíèè òåë îòöîâ òðóäàìè ñûíîâåé,
ïðåäïîëàãàåò åñòåñòâåííîñòü âîçâðàùåíèÿ äóøè â ðàíåå ïðèíàäëåæàâøåå
åé òåëî. Â ýòîì êðèòèêàì âèäèòñÿ íåêèé ñòðàííûé ñèìáèîç ìàòåðèàëèçìà
è ñïèðèòóàëèçìà. Âîñêðåøåíèå, êàê è ðîæäåíèå, âèäèòñÿ Ñåðãåþ Áóëãàêîâó,
êàê òâîð÷åñêèé àêò Áîæüåãî âñåìîãóùåñòâà, êîòîðûì âîçâðàùàåòñÿ äóøå
óñîïøåãî æèâîòâîðÿùàÿ å¸ ñèëà, ñïîñîáíîñòü ñîçäàòü äëÿ ñåáÿ,
ñîîòâåòñòâåííî ñâîåé ïðèðîäå, òåëî; îíî åñòü èçëèÿíèå æèâîòâîðÿùåé ñèëû
Áîæüåé íà ÷åëîâå÷åñêóþ äóøó, ò.å. àêò òåóðãè÷åñêèé.
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Ó÷åíèå Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâà â êîíòåêñòå ñîâåòñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåàëüíîñòè10
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
è êîììóíèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà â ÑÑÑÐ èìÿ Íèêîëàÿ Ôåäîðîâà
ïðàêòè÷åñêè íå óïîìèíàëîñü. À ìåæäó òåì ñ åãî ëåãêîé ðóêè âñÿ ñòðàíà
ïåëà ïåñíè, â êîòîðûõ áûëè ÿðêèå è çíà÷èòåëüíûå ñëîâà: «ìû ðîæäåíû,
÷òîá ñêàçêó ñäåëàòü áûëüþ...», «è íà Ìàðñå áóäóò ÿáëîíè öâåñòè...» è ïð.,
è ïð.
Ó÷åíèå Ôåäîðîâà îáðåëî ðåàëüíóþ æèçíü â ïðîöåññå ñîöèàëèñòè÷åñêîãî è êîììóíèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà. Âåëèêà ðîëü â ýòîì îòå÷åñòâåííûõ
ïèñàòåëåé è ïóáëèöèñòîâ, îáîñíîâûâàâøèõ è âîïëîùàâøèõ â ñâîèõ
ïðîèçâåäåíèÿõ èäåè íîâîãî ðåàëèçìà  ñîöèàëèñòè÷åñêîãî. Ñàì Ôåäîðîâ
ñåòîâàë, ÷òî ïðîãðåññ â èñêóññòâå íå äîâîëüñòâóåòñÿ ëèøü ïðèçíàíèåì çëà,
îí æàæäåò óäâîåíèÿ åãî, âûïÿ÷èâàíèÿ, «óïèâàåòñÿ èì â ðåàëèñòè÷åñêîì
èñêóññòâå». Åñòåñòâåííî, ÷òî íîâûé ðåàëèçì äîëæåí áûë çëî ñêðûòü,
âîñïåâàÿ èäåàëüíîå äîáðî áóäóùåãî. Ñîöðåàëèçì ïðèíÿë è äðóãóþ èäåþ
ìûñëèòåëÿ, ÷òî ñ ïåðåõîäîì ó÷åíîãî ñîñëîâèÿ îò çíàíèÿ ê äåëó è ïðîãðåññ
ïåðåéäåò îò çíàíèÿ òîãî, ÷òî åñòü, ê çíàíèþ òîãî, ÷òî äîëæíî áûòü.
È íà ýòè ñëîâà ñëåäóåò îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå, ïîñêîëüêó ñîöðåàëèçì
êàê ðàç è óäàðèëñÿ â ôàíòàçèè, ïðèíÿëñÿ æèâîïèñàòü ÷òî è êàê äîëæíî
áûòü.
Îñíîâíûå èäåéíûå òåíäåíöèè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà îïðåäåëèë
Àëåêñåé Ãîðüêèé íà Ïåðâîì ñúåçäå ïèñàòåëåé â 1934 ãîäó, çàÿâèâ
ñëåäóþùåå: «Ñîöèàëèñòè÷åñêèé ðåàëèçì óòâåðæäàåò áûòèå êàê äåÿíèå, êàê
òâîð÷åñòâî, öåëü êîòîðîãî  íåïðåðûâíîå ðàçâèòèå öåííåéøèõ
èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà ðàäè ïîáåäû åãî íàä ñèëàìè
ïðèðîäû, ðàäè åãî çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ, ðàäè âåëèêîãî ñ÷àñòüÿ æèòü íà
çåìëå»11. Î÷åâèäíî, ÷òî ôèëîñîôñêàÿ ïîäîïëåêà èäåè âëàñòè íàä ïðèðîäîé
ó Ãîðüêîãî îò Íèêîëàÿ Ôåäîðîâà: «Ñâîáîäà áåç âëàñòè íàä ïðèðîäîé  òî
æå, ÷òî îñâîáîæäåíèå êðåñòüÿí áåç çåìëè». Ïîíÿòíî, ÷òî ïðèíÿòèå òàêîãî
îïðåäåëåíèÿ â óñëîâèÿõ, êîãäà ïðîèñõîäèëè êîðåííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ
â ñòðàíå, êîãäà âî âñþ ðàçâîðà÷èâàëàñü èíäóñòðèàëèçàöèÿ, áûëî óìåñòíî.
Òðóäîâîé ýíòóçèàçì âûçûâàëè ñâîäêè îá óêðîùåíèè ðåê, êîòîðûå
ãèäðîñòðîèòåëè çàêîâàëè â áåòîííûå ïëîòèíû, î ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå
òðàêòîðîâ, àâòîìîáèëåé è ò.ï. È â îáëàñòè çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ òîæå
ìîæíî áûëî íàéòè ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè. ×òî æå êàñàåòñÿ ñ÷àñòüÿ æèòü
íà çåìëå ñîâåòñêîé, òî ñàì Ãîðüêèé, î÷åâèäíî, íåìàëî çíàë î íàñèëèè íàä
10

Â ýòîì ôðàãìåíòå èñïîëüçîâàíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé: Í.Â. Âàíäûøåâà-Ðåáðî, Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ñîöðåàëèçìà: óìîë÷àíèÿ è ïîäñïóäíûå òå÷åíèÿ, «Humanistyka
i Przyrodoznawstwo» Olsztyn 2007, ¹ 13, ñ. 213233.
11 Öèò. ïî: Êðàòêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Â 8 ò., Ìîñêâà 1972, ò. 7, ñ. 93.
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ìèëëèîíàìè çàêëþ÷¸ííûõ. Õîòÿ, êîíå÷íî, åñòü áóêâà, à åñòü äóõ. À ïîñåìó,
ñ òî÷êè çðåíèÿ äóõà ãîðüêîâñêîãî îïðåäåëåíèÿ, îíî áûëî âåðíûì. Âåäü äî
òåõ ïîð, íàïðèìåð, ïîêà ñòðîèòåëè-çàêëþ÷åííûå Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêîãî
êàíàëà áûëè â ñîñòîÿíèè «ïîáåæäàòü ñèëû ïðèðîäû», ò.å. ñîåäèíÿòü ìîðÿ,
îíè ìîãëè ðàññ÷èòûâàòü íà «âåëèêîå ñ÷àñòüå æèòü íà çåìëå».
Ñîöèàëèñòè÷åñêèé ðåàëèçì áûë çàäóìàí åãî àâòîðàìè êàê îïðåäåëåííîå
íàïðàâëåíèå ïîçèòèâíîé ýñòåòèêè, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà ïðèéòè â íîâîì
îáùåñòâåííîì ñòðîå íà ñìåíó ýñòåòèêå áóðæóàçíîãî îáùåñòâà. Åñòåñòâåííî,
÷òî ëþáàÿ ýñòåòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ îïèðàåòñÿ íà íåêîòîðóþ ñîâîêóïíîñòü
ôèëîñîôñêî-ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ è ïðåäïî÷òåíèé. Â îäíîì
ñëó÷àå òàêîâóþ ñîâîêóïíîñòü ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ìàòåðèàëèçì âêóïå
ñ ñåíñóàëèçìîì, â äðóãîì  îáúåêòèâíûé èäåàëèçì, â òðåòüåì  ñóáúåêòèâíûé
èäåàëèçì âêóïå ñ âîëþíòàðèçìîì è ò.ä. Íî ãëàâíîå, ÷òî ñòèìóëèðîâàëî
ïîÿâëåíèå ìåòîäà ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà  ýòî, â êîíå÷íîì ñ÷¸òå,
óòâåðæäåíèå â ïðàêòèêå ïðàâÿùåé ïàðòèéíîé âåðõóøêè èäåîëîãèè
óòîïè÷åñêîãî ñîöèàëèçìà, ïðåäïî÷òåíèå ñóáúåêòèâíîãî îáúåêòèâíîìó, âîëè
 çàêîíó, ïðèêàçà  èññëåäîâàíèþ. Îòñþäà âïîëíå îáîñíîâàííûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçíèêíîâåíèå àâòîðèòàðèçìà è êóëüòà ëè÷íîñòè ïîñëå ïîáåäû
«âîëåâîãî íà÷àëà» â ñîöèàëèçìå. Ñîâåòñêàÿ âëàñòü, ðóêîâîäèìàÿ êîìïàðòèåé,
ñòàâèëà ñâîåé çàäà÷åé èñêîðåíèòü èç æèçíè âñÿ÷åñêèå ñëåäû ñòàðîãî áûòà,
è âàæíàÿ ðîëü â ýòîì îòâîäèëàñü õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå.
Àëåêñåé Ãîðüêèé ïèñàë Íèêîëàÿ Áóõàðèíó (23.06.1925): «Íå ñëåäóåò
çàòèñêèâàòü íà÷èíàþùèõ ïèñàòåëåé â óãîë, õîòÿ áû è ìàðêñèñòñêèé. Îíè
óæå äîñòàòî÷íî ðåâîëþöèîííû â ñâîåé îðãàíè÷åñêîé íåíàâèñòè ê «áûòó».
Íóæíî äàòü èì ðàçãðóçèòüñÿ îò íåÿ, «íå ïèñàòü» åå è òîãäà îíè ñàìè ïðèäóò
ê ðåâîëþöèîííîìó, ãåðîè÷åñêîìó ïàôîñó, ïàôîñó ñïîêîéíîìó, íî
 áåñïîùàäíîìó êî âñÿêîé «ñòàðèíêå» â ñëîâå è äåëå»12 . Äðóãîå, ÷òî
âîëíîâàëî Ãîðüêîãî,  ýòî ñîçäàíèå îáðàçà ïîëîæèòåëüíîãî ãåðîÿ â íîâîé
ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðå. È ïîýòîìó çäåñü æå îí çàìåòèë: «Íàáëþäàÿ çà
ïîïûòêàìè ñîçäàòü «ïîëîæèòåëüíûé» òèï, ÿ, êîíå÷íî, âèæó, ÷òî ïîïûòêè
ýòè ãðóáû è íåóäà÷íû, íî  âåäü, ýòî æå àíàôåìñêè òðóäíàÿ çàäà÷à!». Âçÿòîå
â êàâû÷êè «ïîëîæèòåëüíûé», î÷åâèäíî, èìåëî îñîáîå çíà÷åíèå â êîíòåêñòå
íàïèñàííîãî.
Â äðóãîì ïèñüìå Áóõàðèíó Ãîðüêèé ïèñàë ïî ïîâîäó î÷åðåäíîé
Ðåçîëþöèè ÖÊ ÐÊÏ: «Íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî ýòîò óìíûé ïîäçàòûëüíèê ñèëüíî
òîëêíåò âïåðåä íàøå ñëîâåñíîå èñêóññòâî. Ìîëîäåæü îñìåëååò â ñâîåì
îòðèöàíèè ñòàðîãî áûòà, ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü îòìåòèòü áåñïîùàäíî åãî
ÿäîâèòóþ ïûëü è ãðÿçü â «êîì÷âàíñòâå» è ñ áîëüøåé ýíåðãèåé íà÷íåò
12 À.Ì. Ãîðüêèé  Í.È. Áóõàðèíó. Ïèñüìî îò 23 èþíÿ 1925 ã., «Èçâåñòèÿ ÖÊ ÊÏÑÑ»
1989, ¹ 3, ñ. 182.
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èñêàòü è ñîçäàâàòü «ãåðîÿ»,  ÷åëîâåêà, â ñîâåðøåíñòâå âîïëîùàþùåãî
â ñåáå èíñòèíêòû è äóõ ìàññû, âëåêîìîé èñòîðèåé ê æèçíè ïî èñòèíå íîâîé.
Íåîáõîäèìî, ÷òîá ïàôîñ ôðîíòîâ, áîåâîé, ò.å. âîåííûé ïàôîñ, áûë çàìåíåí
ïàôîñîì ñòðåìëåíèÿ ê òðóäó è òâîð÷åñòâó»13. (Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî
â ïðèâåäåííîé öèòàòå íå÷¸òêàÿ ïóíêòóàöèÿ, è ýòî êàê-òî èñêàæàåò ìûñëü
ïèñàòåëÿ). È äàëåå, êàê èñòèííî ïðîëåòàðñêèé ïèñàòåëü, Ãîðüêèé ïðèçûâàåò
ê «íåùàäíîé» êðèòèêå èäåîëîãèè «ìóæèêîïîêëîííèêîâ è äåðåâíåëþáîâ»,
õàðàêòåðíîé äëÿ ðàáîòû ïèñàòåëåé-êðåñòüÿí.
Íàïðîòèâ, íàø ðàáî÷èé  î÷åíü õîðîø, áîëüøîé ýòî ÷åëîâåê, è åãî íàäî
áðàòü äëÿ ðîìàíà, äëÿ ðàññêàçà, óòâåðæäàë Àëåêñåé Ãîðüêèé. «Ëþäè ìîåãî
ïîêîëåíèÿ îäîëåòü ýòó äüÿâîëüñêè ïðîñòóþ, à ïîòîìó äüÿâîëüñêè òðóäíóþ
òåìó  íå ìîãóò. Íàì äàíî äîáèòü ñòàðîå, íî ó íàñ íåò ñèë äëÿ èçîáðàæåíèÿ
íîâîãî â òîì ãðàíäèîçíîì îáúåìå, êàê åãî âûäâèãàåò æèçíü. À ïîòîìó
è ñâîåâðåìåííî è ìóäðî ïðèëàñêàòü íåñêîëüêî  ìîëîäûõ, âîîäóøåâèòü èõ,
êàê ýòî è ñäåëàíî â ðåçîëþöèè ÖÊ. Ãîðîä è äåðåâíÿ äîëæíû âñòàòü  è [áëèæå]
 ëîá â ëîá. Ïèñàòåëü ðàáî÷èé îáÿçàí ïîíÿòü ýòî»14. Ïîñëå ýòîãî ïðèçûâà
êðàéíå òðóäíî îïðåäåëèòü Ãîðüêîãî êàê ãóìàíèñòà.
Äóõ èäåé Ôåäîðîâà ìîæíî óñìîòðåòü è â ïèñüìå Ãîðüêîãî ê Èîñèôó
Ñòàëèíó (1929): «Èñòîðè÷åñêàÿ íåîáõîäèìîñòü  çàñòàâèòü ìóæèêà,
èñòîùàþùåãî çåìëþ ñâîåé íåóìåëîé  è ïîòîìó õèùíè÷åñêîé  ðàáîòîé,
çàñòàâèòü åãî ðàáîòàòü êîëëåêòèâíî, ïðîäóêòèâíî è áåðåæëèâî ïî
îòíîøåíèþ ê ïî÷âå...». È ýòî â òî âðåìÿ, êàê «âñå áîëåå ñîçíàòåëüíî
è ýíåðãè÷íî äåéñòâóåò âîëÿ ðàáî÷åãî êëàññà, íàïðàâëåííàÿ ê òâîð÷åñòâó
íîâûõ ôîðì æèçíè»15. Â ñóæäåíèÿõ Ãîðüêîãî ìû âèäèì ïðåâàëèðîâàâøóþ
òîãäà ëèíèþ ïàðòèè â îòíîøåíèè ê äåðåâíå. Ñ íàèáîëüøåé ñèëîé ìîãó÷èé
ïîòîê ðåâîëþöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé, íà÷àòûõ â îêòÿáðå 1917 ãîäà, ïåðåëîìàë êðåñòüÿíñêèé óêëàä æèçíè. Îäíîé ðóêîé íîâàÿ âëàñòü òàùèëà
êðåñòüÿíèíà â «öàðñòâî ñâîáîäû», à äðóãîé  äóøèëà. Ôîðìèðóÿ ó íåãî
íîâîå îùóùåíèå êîëëåêòèâíîñòè, íîâàÿ âëàñòü âñåìè äîñòóïíûìè åé
ñðåäñòâàìè äóøèëà åãî æàæäó ëè÷íîé ñâîáîäû è ñâîáîäíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, ÿâíî âèäíî, ÷òî óæå ê ñåðåäèíå 1925 ãîäà ñèòóàöèÿ íà
ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîì è ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêîì ôðîíòàõ
íàõîäèëàñü ïîä ïðèñòàëüíûì îêîì ðóêîâîäÿùèõ äåÿòåëåé êîìïàðòèè.
À îïûòíûå â ïèñàòåëüñêîì è êðèòè÷åñêîì äåëå Àëåêñåé Ãîðüêèé, Íàäåæäà
Êðóïñêàÿ, Íèêîëàé Áóõàðèí è äð. ïî ìåðå ñèë ó÷àñòâîâàëè â îðãàíèçàöèè
13 À.Ì. Ãîðüêèé  Í.È. Áóõàðèíó. Ïèñüìî îò 13 èþëÿ 1925 ã., «Èçâåñòèÿ ÖÊ ÊÏÑÑ»
1989, ¹ 1, ñ. 246.
14 Òàì æå, ñ. 247.
15 À.Ì. Ãîðüêèé  È.Â. Ñòàëèíó. Ïèñüìî îò 27 íîÿáðÿ 1929 ã., «Èçâåñòèÿ ÖÊ
ÊÏÑÑ» 1989, ¹ 3, ñ. 184185.
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ãåíåðàëüíîé ëèòåðàòóðíîé ëèíèè. Íàäî áûëî îôîðìèòü «íîðìàëüíóþ»
ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêóþ ïèñàòåëüñêóþ èíòåëëèãåíöèþ (áëàãî îíà óæå
âûðàñòàëà ñàìà ïî ñåáå), êîòîðàÿ íå âûçûâàëà áû ê ñåáå íåíàâèñòè íàðîäà,
äà íàó÷èòü ðåøàòü àíàôåìñêè òðóäíóþ çàäà÷ó ñîçäàíèÿ îáðàçà
«ïîëîæèòåëüíîãî» «ãåðîÿ». Âîò ýòè êàâû÷êè, êîòîðûå âçÿòû èç ïèñåì
Ãîðüêîãî, ãîâîðÿò î ìíîãîì, íî, ïðåæäå âñåãî, îá óñëîâíîì õàðàêòåðå
ïîíÿòèé. Èáî ôèëîñîôñêî-ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ îñíîâà ñîçäàíèÿ
ïîëîæèòåëüíîãî îáðàçà-òèïà  ýòî, äåéñòâèòåëüíî, ñóáúåêòèâíî-âîëþíòàðèñòñêîå íàâÿçûâàíèå ÷èòàòåëüñêîìó ìèðó ïèñàòåëüñêîé «âîëè è ïðåäñòàâëåíèÿ».
Íî çàäà÷à áûëà ïàðòèåé ïîñòàâëåíà, è ëó÷øå âñåãî ñ íåé ìîãëè ñïðàâèòüñÿ,
êîíå÷íî, ëþäè ìîëîäûå, íå îáðåìåí¸ííûå íè çíàíèÿìè, íè ïàìÿòüþ îá
îïûòå ïðîøëîé æèçíè.
Ñðåäè ýòîé ïðîëåòàðñêîé ëèòåðàòóðíîé ìîëîä¸æè, âîñõèùàâøåé
Ãîðüêîãî, ïðåáûâàë è ïèñàòåëü Àíäðåé Ïëàòîíîâè÷ Ïëàòîíîâ. Âïå÷àòëÿþùå
ñèëüíî è âûðàçèòåëüíî ðÿä ìàòåðèàëüíûõ è ëèíãâèñòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ
âæèâàíèÿ â íîâóþ æèçíü ïðîäåìîíñòðèðîâàíû â åãî ïðîèçâåäåíèÿõ. Ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî ïëàòîíîâñêèé íàðîä ïîâåðèë â ïîäëèííîñòü íîâîãî ÿçûêà,
êîòîðûé ñòàíîâèëñÿ çàìåñòèòåëåì ïðèâû÷íîãî áûòîâîãî, îáûäåííîãî, øèðîêî
óñâîåííîãî, è â êîòîðûé, êàçàëîñü áû, è äîáàâèòü áîëüøå íå÷åãî. Ìíîãèå
ñîâðåìåííèêè è ó÷àñòíèêè ïðîöåññà ïåðåóñòðîéñòâà Ðîññèéñêîé èìïåðèè
ïîíèìàëè, ÷òî, ìîæåò áûòü, â äåéñòâèòåëüíîñòè ïîêà åñòü òîëüêî ñëîâà, íî
êàêèå ýòî áûëè ñëîâà! Êàê îíè çàâîðàæèâàëè, è êàêèì äóðìàíÿùèì äóõîì
ñâåòëîãî è áåçìÿòåæíîãî áóäóùåãî âåÿëî îò íèõ. Íî åñëè è íå âñåì áûëî
ýòî ïîíÿòíî, òî îïÿòü-òàêè, ñêîðåå îò ñêóäîóìèÿ, îò íå-äî-ïîíÿòèÿ, äà
è çàäóìûâàòüñÿ îñîáåííî õîòÿ áû äàæå è «î ïëàíå îáùåé æèçíè», êàê ýòî
ïîïûòàëñÿ ñäåëàòü ò. Âîùåâ èç «Êîòëîâàíà», ýïîõà íå äàâàëà. Çàâêîì,
íàñòîé÷èâî âîïðîøàÿ î ïðè÷èíàõ åãî ñìÿòåíèÿ, âåñüìà óáåäèòåëüíî
ðàçúÿñíÿë ñóòü òåêóùåãî ìîìåíòà: «Åñëè ìû âñå ñðàçó çàäóìàåìñÿ, òî êòî
äåéñòâîâàòü áóäåò?»16.
Èäåîëîãè êîìïàðòèè Íèêîëàé Áóõàðèí, Àíàòîëèé Áîãäàíîâ è Àíàòîëèé
Ëóíà÷àðñêèé ñî òîâàðèùè ïðîäåëàëè áîëüøóþ ðàáîòó, áóäó÷è
óáåæäåííûìè, ÷òî ñîöèàëèçì ýòî îðãàíèçîâàííàÿ áîðüáà ÷åëîâå÷åñòâà
ñ ïðèðîäîé äëÿ ïîëíîãî åå ïîä÷èíåíèÿ ðàçóìó: â íàäåæäå íà ïîáåäó,
â ñòðåìëåíèè, íàïðÿæåíèè ñèë. Íî ðàññóæäàÿ î ïîêîðåíèè ïðèðîäû,
êîòîðàÿ îêðóæàåò ÷åëîâåêà, â ãëóáèíå ñâîèõ îæèäàíèé ñìåëûå ïðåîáðàçîâàòåëè âèäåëè óæå è ïîêîðåííóþ ïðèðîäó ÷åëîâåêà. Âëàñòâîâàòü íàä
ïðèðîäîé, çíà÷èò áûòü âûøå å¸ çàêîíîâ, à ïîñåìó,  âûøå ëþäåé è çàêîíîâ,
ðåãëàìåíòèðóþùèõ æèçíü îáùåñòâà. Èçìåíèòü ÷åëîâå÷åñòâî, çíà÷èò
16 À.Ï. Ïëàòîíîâ, Èçáðàííîå, ñîñò. Ì.À. Ïëàòîíîâà, ïðåäèñëîâèå Ò.Ñ. Øåõàíîâîé,
Ìîñêâà 1988, ñ. 485.
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ïðåâðàòèòü åãî èç êîíãëîìåðàòà ðàçóìîâ â ìîíîëèò âîëè è èíòóèöèè, ñïàÿâ
â åäèíîìûñëèè. Ïîýòîìó, óòâåðæäàÿ âîëþíòàðèñòñêî-ñóáúåêòèâèñòñêèé
ïîäõîä ê ðåàëüíîñòè, ïåðâîïðîõîäöû íîâîãî ïðèðîäî- è ìèðîóñòðîéñòâà
æåñòîêî çàãîíÿëè ìèëëèîíû îñîáåé «íåñîâåðøåííîãî» ÷åëîâå÷åñêîãî
âåùåñòâà â êîíöëàãåðÿ, êíóòîì è ïðÿíèêîì ïðèâèâàëè â ñðåäå ïèñàòåëåé
è ëèòåðàòîðîâ ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü îáðàç íîâîãî ÷åëîâåêà  ïîëîæèòåëüíîãî
ãåðîÿ.
Êàê íàðêîì ïðîñâåùåíèÿ Àíàòîëèé Ëóíà÷àðñêèé âïîëíå ñîçíàòåëüíî
è öåëåóñòðåìë¸ííî ðåàëèçîâàë â äåéñòâèòåëüíîñòü ñâîè ôèëîñîôñêîýñòåòè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ è èäåè. Æèçíü ðàäè áóäóùåãî, ïóñòü äàæå
è èëëþçîðíîãî,  âîò êâèíòýññåíöèÿ ìèðîâîççðåíèÿ Ëóíà÷àðñêîãî. Íî ïî
ñâîåé ñóòè, æèçíü ðàäè áóäóùåãî,  ýòî èäåÿ ðåëèãèîçíàÿ. Òîëüêî
âåðóþùèé ÷åëîâåê ìîæåò ñî ñìèðåíèåì ïðèíèìàòü âñå íåâçãîäû, ñòðàäàíèÿ
è íåóïîðÿäî÷åííîñòü æèçíè íûíåøíåé, çåìíîé, îæèäàÿ âñåâîçìîæíîé
è âñåáëàãîé êîìïåíñàöèè â ìèðå èíîì, ïðàâäà, ñåãîäíÿ âûñòóïàþùåì äëÿ
íåãî â îáëè÷üå èëëþçîðíîì. Âîò èìåííî â äóõå ðåëèãèîçíîì äëÿ
Ëóíà÷àðñêîãî âñåãäà è ïðåäñòàâëÿëñÿ ñîöèàëèçì. Îí, óáåæä¸ííûé
áîãîèñêàòåëü, ïèñàë (1904): «ëþäè, íå óìåþùèå æèòü â áóäóùåì,
â òâîð÷åñòâå, â ñòðåìëåíèè áóäóò óõîäèòü ñ òîé ïëîùàäè, ãäå ìåäëåííî
âîçäâèãàþò âåëè÷åñòâåííûé õðàì æèçíè, ãäå ïîêîëåíèå òðóäèòñÿ âñëåä çà
ïîêîëåíèåì, íî ãäå ïîêà âèäíà ëèøü ãðóäà êàìíåé, ÿìû ñ öåìåíòîì,
ñòðîïèëà, ëèñòû æåëåçà, î÷åðê ôóíäàìåíòà íà çåìëå ãäå âñ¸ îáåùàåò, íî
ìàëî ÷òî ðàäóåò óæå âçîð». Âîò òàêàÿ ïðèìåðíî ìûñëü äâèãàëà è Àíäðååì
Ïëàòîíîâûì â åãî ðîìàíå Êîòëîâàí. Ïðàâäà, òàì ñèòóàöèÿ áûëà ïîõóæå:
ìàòåðèàëîâ ñòðîèòåëüíûõ åùå íå áûëî è â ïîìèíå, íî êîòëîâàí ïîä
ôóíäàìåíò ðûëè âîâñþ. Äà è ÷óòü ïîçæå, óæå ïîñëå òîãî êàê áûë íàïèñàí
Êîòëîâàí, êîãäà ñóðîâûå ðåàëèè æèçíè ïðîëåòàðèåâ â íà÷àëüíûé ïåðèîä
ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà: ñòðîèòåëüñòâî Ìàãíèòêè, ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé,
êàíàëîâ, àâòîçàâîäîâ, òðàêòîðíûõ çàâîäîâ ñòàëè ìàññîâûì ÿâëåíèåì,
íàðêîì À.Â. Ëóíà÷àðñêèé âûñòóïàë ïåðåä ëèòåðàòîðàìè ïî ïîâîäó
áóäóùåãî äâîðöà äëÿ òðóäÿùèõñÿ: «îí åù¸ íå äîñòðîåí, è âû íàðèñóåòå åãî
â ýòîì âèäå è ñêàæåòå Âîò âàø ñîöèàëèçì,  à êðûøè-òî è íåò. Âû áóäåòå,
êîíå÷íî, ðåàëèñòîì  âû ñêàæåòå ïðàâäó: íî ñðàçó áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ÷òî ýòà
ïðàâäà â ñàìîì äåëå íåïðàâäà»17. Íî çäåñü-òî êàê ðàç ñàì Ëóíà÷àðñêèé
ïîâòîðÿåò òî, ÷òî æèâîïèñàë Ïëàòîíîâ ïîñðåäñòâîì ìå÷òàíèé èíæåíåðà
Ïðóøåâñêîãî (Êîòëîâàí).
Ñîöèàëèñòè÷åñêèé ðåàëèçì óòâåðæäàëñÿ êàê ðåàëèçì ìèñòèêîèíòóèòèâíûé, ÷òî îáúåäèíÿëî çäåñü è Ãîðüêîãî è Ëóíà÷àðñêîãî, êàê äâóõ
17

ñ. 152.

Öèò. ïî: À. Ãàíãíóñ, Íà ðóèíàõ ïîçèòèâíîé ýñòåòèêè, «Íîâûé ìèð» 1988, ¹ 9,
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âåäóùèõ ïðîìîòîðîâ èäåè. Ãîðüêèé, êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, ïðèçûâàë
âèäåòü «èíñòèíêòû è äóõ ìàññû, âëåêîìîé èñòîðèåé ê æèçíè ïî èñòèíå
íîâîé». Ëóíà÷àðñêèé æå, âûñòóïàÿ ñ äîêëàäîì î ñîöèàëèñòè÷åñêîì
ðåàëèçìå (1933), óâåðåí â òîì, ÷òî «ïðàâäà  îíà íå ïîõîæà íà ñåáÿ ñàìîå,
îíà íå ñèäèò íà ìåñòå, ïðàâäà ëåòèò. [...] è íóæíî åå âèäåòü èìåííî òàê,
à êòî íå âèäèò åå òàê  òîò ðåàëèñò áóðæóàçíûé è ïîýòîìó ïåññèìèñò,
íûòèê è çà÷àñòóþ ìîøåííèê è ôàëüñèôèêàòîð è âî âñÿêîì ñëó÷àå âîëüíûé
èëè íåâîëüíûé êîíòððåâîëþöèîíåð è âðåäèòåëü. [...] Ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà, ýòî íå ïðàâäà  ýòî èððåàëüíîñòü, ëîæü,
ïîäìåíà æèçíè ìåðòâå÷èíîé»18. Ïîòðÿñàþùàÿ ýêâèëèáðèñòèêà ìûñëè,
àíòèäèàëåêòèêà è ñîôèñòèêà â óñòàõ îäíîãî èç îñíîâîïîëîæíèêîâ
ñîöðåàëèçìà. Èç çàÿâëåíèÿ Ëóíà÷àðñêîãî ïîíÿòíî, ÷òî æèçíè, èñïîëíåííîé
ñìÿòåíèÿ, ïåðåæèâàíèé, ñòðàäàíèé äóøåâíûõ è òåëåñíûõ íå ìåñòî íà
ñòðàíèöàõ ïðîèçâåäåíèé ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà. Ïîíÿòíî è òî, ÷òî
íåóãîäíàÿ ïðàâäà äëÿ èäåîëîãèè ñîöðåàëèçìà ðàâíîöåííà ëæè. È óæ ñîâñåì
ïîíÿòíî, ÷òî ÷åì ìàñøòàáíåå âûìûñåë, à òî è ëîæü, ÷åì îíè ôàíòàñòè÷íåå,
îòâå÷àÿ ïðè ýòîì èíòåðåñàì àïîëîãåòîâ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà, òåì
áîëåå îíè îòâå÷àþò äåëó ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Â ïðîèçâåäåíèÿõ ïèñàòåëÿ Àíäðåÿ Ïëàòîíîâà íàøëè îòðàæåíèå èäåè
Íèêîëàÿ Ôåäîðîâà. Åñòåñòâåííî, ÷òî «ïðàâäà» ñîöðåàëèçìà òðåáîâàëà
èíîãî, «è íóæíî åå âèäåòü èìåííî òàê», êàê ðåêîìåíäîâàíî, è «çíàòü òî,
÷òî äîëæíî áûòü». Ðîìàí ×åâåíãóð, êîòîðûé âïîëíå ìîã áû îòâå÷àòü
òðåáîâàíèÿì õóäîæåñòâåííîãî ìåòîäà ðåàëèçìà â ëèòåðàòóðå, íå îòâå÷àë
òðåáîâàíèÿì «íîâîãî» ðåàëèçìà. Ïëàòîíîâ îòðèöàë óìîçðèòåëüíîå
ïîñòèæåíèå ðåàëüíîñòè, áóäó÷è ñàì àêòèâíûì íåïîñðåäñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî îáùåñòâà. Ïîýòîìó ñðåäè èäåéíî-õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé êîíöà 1920-õ ãîäîâ ×åâåíãóð îêàçàëñÿ
íàñòîëüêî æå ãåíèàëüíûì, êàê è «ñòðàííûì» è íåîáû÷àéíûì, ÷òî äàæå
Àëåêñåé Ãîðüêèé ïîñ÷èòàë íåïðèåìëåìûì åãî îïóáëèêîâàíèå â ñîâåòñêîé
ïå÷àòè.
Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü ôèëîñîôñêî-íðàâñòâåííóþ ïîäîïëåêó åãî
ãëàâíûõ ïðîèçâåäåíèé ×åâåíãóð, Ãîðîä Ãðàäîâ, Êîòëîâàí, Þâåíèëüíîå
ìîðå è äðóãèõ, íàäî âñëóøàòüñÿ â ãîëîñ, ðàçìûøëÿþùåãî íàä
êðàåóãîëüíûìè ïðîáëåìàìè áûòèÿ, ìîëîäîãî åù¸ Àíäðåÿ Ïëàòîíîâà. Òî,
÷òî âîëíóåò ïèñàòåëÿ, ñêîðåå, íå ñâÿçàíî ñ ìèðîì âåùåé. Äîñòàòî÷íî áûëî
áû äîáèòüñÿ òàêîãî ïîëîæåíèÿ â îáùåñòâå, êîãäà íå ÿâëÿëèñü áû äîñåëå
íåèçâåñòíûå âåùè, è âñ¸ ñòàëî áû â îáùåñòâå íà ñâîè èñêîííûå ìåñòà.
Èñ÷åçëà áû ñîâåðøåííî íåíóæíàÿ íàïðÿæ¸ííîñòü â îáùåñòâå, íå
ðàñòðà÷èâàëèñü áû áåññìûñëåííî òåëåñíûå è äóøåâíûå ñèëû ëþäåé.
18
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Ê òðóäó, íå ñïîñîáñòâóþùåìó ðàçâèòèþ è âîçâûøåíèþ ÷åëîâåêà, Ïëàòîíîâ
îòíîñèëñÿ ñêåïòè÷åñêè, ïîñêîëüêó ëþáûå ôèçè÷åñêèå óñèëèÿ íåïðåìåííî
äîëæíû äîâåðøàòüñÿ ðàáîòîé ìûñëè. Åñëè íåò ìûñëè âíà÷àëå, à ëèøü òðóä,
òî èòîã íå ñìîæåò óäîâëåòâîðèòü ÷åëîâåêà, ïîäëèííîå íàçíà÷åíèå êîòîðîãî
 èñêàíèå èñòèíû. È ïîýòîìó Ïëàòîíîâ ïèøåò: «Ýòî íåðàâíîâåñèå ìûñëè
è ìèðà, ò.å. îòñóòñòâèå èñòèíû, ïðîèçâåëî èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà, ò.å. òðóä
íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ. Çíà÷èò, ðåëèãèÿ è íàóêè  ýòî ïîïûòêè ñëèÿíèÿ
ìûñëè ñ ìèðîì. Íî ìûñëü  ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêîå ñâîéñòâî, è âåñü âîïðîñ
î òàê íàçûâàåìîé èñòèíå íàø, òàê ñêàçàòü, ìåñòíûé âîïðîñ. Ýòîò âîïðîñ
è ìåøàåò íàì æèòü, ìåøàåò âîñêðåñíóòü äëÿ ïîëíîé, íàñòîÿùåé
âñåñèëüíîé æèçíè. ×òîáû íàéòè æèçíü, íàäî ðåøèòü ýòîò âîïðîñ,
óðàâíîâåñèòü èñòèíîé ãîëîäíîå ÷åëîâå÷åñêîå ñîçíàíèå. Ïîçíàííûé æå ìèð
âñ¸ ðàâíî ÷òî ïîêîð¸ííûé. À ðàç ìû ïîêîðèì, ìû îñâîáîäèìñÿ îò íåãî
è âîçâûñèìñÿ íàä íèì, ñîçäàäèì èíóþ âñåëåííóþ». Çäåñü ïèñàòåëü îïðåäåë¸ííî óáåæä¸í â âîçìîæíîñòè ïîñòèæåíèÿ âñåëåííîé-èñòèíû. Åñëè æå
ìû íå âûïîëíèì ýòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ, òî ïî-ïðåæíåìó
áóäåì ïðåáûâàòü â ìèðå èëëþçèé. Íî ïîñëóøàåì åù¸ íåìíîãî ñàìîãî
ïèñàòåëÿ, êîòîðûé óâåðåí â òîì, ÷òî «äî òîãî ìîìåíòà, ïîêà ìûñëü íå
îáíèìåò âñþ âñåëåííóþ è íå ñîçíàåò å¸ êàê èñòèíó, ÷åëîâå÷åñòâó íóæíû
áóäóò ðàçíûå ðåëèãèè, ðàçíûå íàóêè è âñÿêèå äðóãèå óñëîâíûå çíà÷êè,
äûìíûå îáðàçû...»19. Ïðàâäà, ÷èñòûé Ôåäîðîâ?
Åñëè ïèñàòåëþ À.Ï. Ïëàòîíîâó òðóäíî áûëî ïðèíÿòü èäåîëîãèþ
îáùåñòâà, ñïëîøü ïîãðóæ¸ííîãî â òðÿñèíó òðóäîâîãî ýíòóçèàçìà,
è èìåþùåãî öåëè âåñüìà äàë¸êèå îò ÷åëîâå÷åñêîãî èñêàíèÿ èñòèíû, òî
ñïóñòÿ íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé âïîëíå ñïîêîéíî ïèñàòåëè ãîâîðèëè îá
îáùåñòâå, â êîòîðîì íå ñëåäóåò çàäóìûâàòüñÿ, à íàäî äåéñòâîâàòü,
äåéñòâîâàòü, äåéñòâîâàòü. Òåì íå ìåíåå, òîãäà, â øåñòèäåñÿòûå ãîäû
äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ, ðîìàíòèêè êîììóíèñòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ìèðà
æàæäàëè Ðàáîòû, ïîêëîíèëèñü Áîæåñòâó-Ðàáîòå. Â ðîìàíå Òåððèòîðèÿ
àâòîð èçëàãàåò æèçíåííîå êðåäî ñâîèõ ãåðîåâ, êîòîðûõ äàâíî óæå íå
èíòåðåñîâàëè äåíüãè, çàðïëàòà, äà è ÷åñòîëþáèå èõ áûëî óæå ïðåîäîëåíî
æèçíüþ. Ñèëà, êîòîðàÿ çàñòàâëÿëà èõ ðèñêîâàòü è òðåâîæèòüñÿ è íàçûâàåòñÿ
ðàáîòîé. «Íî ÷òî òàêîå ðàáîòà? Êòî ìîæåò äàòü ýòîìó êðàòêîå è âñåîáúåìëþùåå
îïðåäåëåíèå? Ñòðàñòü? Ñïîñîá ñàìîóòâåðæäåíèÿ? Íåîáõîäèìîñòü?
Ñïîñîáíîñòü âûæèòü? Èãðà? Òâîÿ ôóíêöèÿ â îáùåñòâå? È òàê äàëåå, äî
áåñêîíå÷íîñòè»20. Êàê ìû ìîæåì óâèäåòü èç ñêàçàííîãî, ðàáîòà  ýòî âñ¸
áûòèå ÷åëîâå÷åñêîå.
19 À.Ï. Ïëàòîíîâ, Ãîñóäàðñòâåííûé æèòåëü: Ïðîçà, ðàííèå ñî÷èíåíèÿ, ïèñüìà,
Ìèíñê 1990, ñ. 651.
20 Î.Ì. Êóâàåâ, Òåððèòîðèÿ: Ðîìàí, Îìñê 1981, ñ. 140.
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Àíäðåé Ïëàòîíîâ êàê ïèñàòåëü îáëàäàë ãëóáîêèì òàëàíòîì, íî ÷òîáû
ïîíÿòü ãëóáèíó ýòîãî òàëàíòà, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê ôóíäàìåíòàëüíûì
èñòîêàì åãî ìèðîâîççðåíèÿ. È, âîçìîæíî, íà ýòîì ïóòè ìû ñìîæåì ïîíÿòü
è ìíîãîå ñóùåñòâåííîå â ôèëîñîôñêèõ îñíîâàíèÿõ ñîöðåàëèçìà. Ïëàòîíîâ
ïèñàë: «Âåñü ìèð äîëæåí ñòàòü ðàâåí ÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè  â ýòîì èñòèíà
[...]. Äî íàøèõ ïîð ÷åëîâåê, ñòðåìÿñü îâëàäåòü èñòèíîé ìèðà äëÿ åãî
ïîêîðåíèÿ, êàê òðåáóåò åãî íîâàÿ îðãàíè÷åñêàÿ ñèëà  ìûñëü, ÷åëîâåê
ñîçäàâàë òîëüêî ìèðàæè èñòèíû, îáìàííûå âèäåíèÿ åå â âèäå ðåëèãèé
è íàóê. Òåïåðü ïîäîøëî âðåìÿ, êîãäà ÷åëîâåê äåéñòâèòåëüíî ìîæåò ïîçíàòü
ìèð, îâëàäåòü èñòèíîé î íåì»21. Èç ýòîãî óáåæäåíèÿ Ïëàòîíîâà âèäíî, ÷òî
ïðåäñòàâëåíèå î ìûñëè, êàê íîâîé îðãàíè÷åñêîé ñèëå ñáëèæàåò åãî ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè ôèëîñîôîâ ðóññêîãî êîñìèçìà, â ÷àñòíîñòè ñ èäååé Íèêîëàÿ
Ôåäîðîâà î òîì, ÷òî èç âñåõ ðàçäåëåíèé ðàñïàäåíèå ìûñëè è äåëà (ñòàâøèõ
ïðèíàäëåæíîñòÿìè îñîáûõ ñîñëîâèé) ñîñòàâëÿåò ñàìîå âåëèêîå áåäñòâèå,
íåñðàâíåííî áîëüøåå, ÷åì ðàñïàäåíèå íà áîãàòûõ è áåäíûõ.
Àïåëëÿöèÿ ê ìûñëè êàê îðãàíè÷åñêîé ñèëå, ò.å. êàê ê îíòîëîãè÷åñêîìó
íà÷àëó, íà÷àëó äåéñòâåííî-ìàòåðèàëüíîìó íå ïðîòèâîðå÷èò, à áîëåå òîãî
ñáëèæàåò Ïëàòîíîâà ñ Ëóíà÷àðñêèì, êîòîðûé ñ ñèìïàòèåé îòíîñèëñÿ
ê ðåàëèñòè÷åñêîìó èäåàëèçìó, ê ðîìàíòèçìó áóðè è íàòèñêà. Âåäü
ôàêòè÷åñêè âñå óêàçàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ ëåæàò â ðóñëå ñóáúåêòèâíî-âîëþíòàðèñòñêîãî óñòðåìëåíèÿ ñäåëàòü ìèð òàêèì, êàêèì îí âèäèòñÿ ïî èñòèíå.
Ýòî ïðåäïîëîæåíèå áëèçêî ê äåéñòâèòåëüíîñòè, ôèëîñîôñêèå èäåè Íèêîëàÿ
Ôåäîðîâà ñóùåñòâåííî ïîâëèÿëè íà ìèðîâîççðåíèå îñíîâîïîëîæíèêîâ
ñîöðåàëèçìà. Àëåêñåé Ãîðüêèé îïðåäåë¸ííî ïðèâåòñòâîâàë è ïðèíèìàë
ìíîãèå èäåè Ôåäîðîâà, â ÷àñòíîñòè, åãî ïðîåêò «ðåãóëÿöèè ïðèðîäû»,
áëèçêèé ïî åãî ìíåíèþ, ñîöèàëèñòè÷åñêîìó ïàôîñó «ïîä÷èíåíèÿ âñåõ
ýíåðãèé ïðèðîäû èíòåðåñàì òðóäîâîé ìàññû», âûñêàçûâàë óáåæäåíèå
â âîçìîæíîñòè áåçãðàíè÷íîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà è, â ÷àñòíîñòè, äîñòèæåíèÿ
áåññìåðòèÿ. È ñîçäàòåëü «ðåëèãèè ñîöèàëèçìà» Ëóíà÷àðñêèé âåðèë
â ñâåðõ÷åëîâåêà, â êîòîðîì æèçíü è ðàçóì îòïðàçäíóþò ïîáåäó íàä ñòèõèÿìè.
Èñõîäÿ èç ÿâíûõ ñóáúåêòèâíî-âîëþíòàðèñòñêèõ ïðåäñòàâëåíèé ïðåäòå÷
ñîöðåàëèçìà è æåñòêèõ èäåîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê, ñôîðìóëèðîâàííûõ
îñíîâîïîëîæíèêàìè åãî, òàêæå ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî âåðà â âîçìîæíîñòü
ïîä÷èíåíèÿ ïðèðîäû, ñâÿçûâàëàñü è ñ ïîä÷èíåíèåì ñàìîãî ÷åëîâå÷åñêîãî
åñòåñòâà èäåå. Êîììóíèçì ïðåäñòàâàë ïåðåä àïîëîãåòàìè ñîöðåàëèçìà êàê
äåëî âûïîëíèìîå îáùèìè óñèëèÿìè, êàê «îáùåå äåëî». Ïîýòîìó ñîöèàëèñòè÷åñêîå èñêóññòâî äîëæíî áûëî íàïèñàòü ñ ÷èñòîãî ëèñòà íîâîãî ÷åëîâåêà
íîâîãî îáùåñòâà áóäóùåãî. Ïèñàòåëè ïðèíÿëè çíàíèå çà êîíå÷íóþ öåëü,
çàìåíèëè äåëî ìèðîñîçåðöàíèåì  èäåîëàòðèåé, èëè êóëüòîì èäåé, ïî
21

À.Ï. Ïëàòîíîâ, Ãîñóäàðñòâåííûé æèòåëü, ñ. 652.
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âûðàæåíèþ Íèêîëàÿ Ôåäîðîâà, è êàê ïîêàçàëà âñÿ èñòîðèÿ ñîâåòñêîãî
ñîöèàëèçìà,  ýòî ïðèâåëî ê íåîæèäàííîìó êîíöó.
Â êîíöå, îäíàêî, âîçíèêàåò ìó÷èòåëüíûé âîïðîñ: «À íå ïîòîìó ëè òàê
áåñïîùàäíî èñòðåáëÿëè ó íàñ ìèëëèîíû ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ÷òî ãäå-òî
â ãëóáèíå äóøè âåðèëè âî âñåîáùåå âîñêðåøåíèå â áóäóùåì?»
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HOLISTYCZNA (CA£OCIOWA) KONCEPCJA
ZDROWIA.
ZDROWIE JAKO WARTOÆ
Dr n. med. Ewie Kilar
dedykujê
Uznanie zdrowia za autonomiczn¹ wartoæ, wysokie usytuowanie go w hierarchii wartoci ¿yciowych (szerzej  egzystencjalnych), aksjologiczne umocowanie w preferowanych stylach ¿ycia dokona³o siê stosunkowo niedawno. Jest
to w pewnym sensie sytuacja paradoksalna, bo przecie¿ ludzie zawsze cenili
zdrowie, a historia samego pojêcia siêga czasów ojca zachodniej medycyny
 Hipokratesa. Ów paradoks okazuje siê pozorny, jeli zrozumiemy, ¿e sama
wiadomoæ, i¿ ¿ycie jest dla cz³owieka czym cennym, nie jest wystarczaj¹cym
warunkiem, aby traktowaæ je jako szczególn¹ (najwy¿sz¹) wartoæ. Hierarchie
wartoci maj¹ charakter zmienny, s¹ uwarunkowane kulturowo, zale¿ne od preferowanych w danym czasie stylów ¿ycia i przyjêtych systemów etycznych.
Poza tym ze wzglêdu na biologiczn¹, psychiczn¹ i spo³eczn¹ z³o¿onoæ zdrowie jest pojêciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania (o wiele ³atwiej
definiowaniu poddaje siê choroba). Sposób definiowania zdrowia (a tak¿e tworzonych na tej podstawie modeli rozwoju medycyny) zale¿y od stanu rozwoju
wiedzy naukowej, przyjêtego (obowi¹zuj¹cego) paradygmatu naukowego i wiatopogl¹dowego (filozoficznego).
Przegl¹d dawniejszych i wspó³czesnych definicji ujawnia pewn¹ tendencjê.
Koncepcje dawniejsze koncentrowa³y siê na chorobie, w czasach wspó³czesnych
nast¹pi³o przesuniêcie akcentu z choroby na zdrowie. Owa tendencja, symptomatyczna dla kultury wspó³czesnej, stanowi odbicie pewnych ogólniejszych
przemian w systemach wartoci i stylach ¿ycia. Wszechobecne dot¹d w koncepcjach filozoficznych pojêcie ¿ycie coraz czêciej zastêpowane jest pojêciem 
zdrowie. ¯ycie jest cenne nie dlatego, ¿e jest, ale dlatego ¿e jest jakie.
Owo jakie kryje w sobie za³o¿enie zdrowia. I dopiero zdrowe ¿ycie sta³o siê
t¹ najbardziej po¿¹dan¹ wartoci¹. Czym jest zdrowie jako konstytutywny element ¿ycia, jego atrybut? Odpowied na to pytanie jest bardziej skomplikowana
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ni¿ mog³oby siê z pozoru wydawaæ. Przegl¹d wybranych koncepcji zdrowia
pokazuje, i¿ zdrowie jest pojêciem o wiele trudniejszym do zdefiniowania ni¿
choroba.
Staro¿ytni Grecy zdrowie pojmowali w cis³ym zwi¹zku z filozofi¹ (medycyna u swych pocz¹tków, podobnie jak wszystkie inne nauki, by³a czêci¹ filozofii, czyli nauki w ogóle  w dzisiejszym znaczeniu s³owa nauka). Zdrowie
definiowano ogólnie i abstrakcyjnie, w powi¹zaniu z przyjêt¹ wizj¹ wiata (metafizyk¹) i filozoficzn¹ koncepcj¹ cz³owieka. Przyk³adem takiego powi¹zania filozofii z medycyn¹ mo¿e byæ koncepcja zdrowia sformu³owana przez Hipokratesa. Twierdzi³ on, i¿ zdrowie oznacza dobre samopoczucie, choroba za z³e
samopoczucie, ale oba stany (zdrowia i choroby) zale¿ne s¹ od zachowania b¹d
braku równowagi miêdzy otaczaj¹cym nas wiatem a nami samymi. Istnienie
równowagi zewnêtrznej miêdzy cz³owiekiem a wiatem (wiatem zewnêtrznym,
rodowiskiem, przyrod¹) jest warunkiem istnienia równowagi wewnêtrznej, która
warunkuje z kolei dobre samopoczucie, czyli zdrowie.
W koncepcji Hipokratesa uwagê zwraca subiektywizm i indywidualizm. Stan
dobrego b¹d z³ego samopoczucia jest stanem subiektywnym, zwi¹zanym z osobistymi cechami i w³aciwociami organizmu, specyficzn¹ dla ka¿dego cz³owieka
organizacj¹ zmys³ów. Trudno to, co subiektywne, podnieæ do rangi obiektywnego wskanika (kryterium) dobrego (b¹d z³ego) samopoczucia. W koncepcji Hipokratesa jest jednak zawarty tak¿e czynnik obiektywny (weryfikowalny przez
innych ludzi). Jest nim równowaga pomiêdzy cz³owiekiem a otaczaj¹cym go
wiatem.
Ujêcie zdrowia jako dobrego samopoczucia uzale¿nionego od uzyskania równowagi miêdzy cz³owiekiem a rodowiskiem obowi¹zywa³o  z pewnymi modyfikacjami  a¿ do wieku XVII, kiedy to z now¹ wizj¹ wiata, cz³owieka i zdrowia wyst¹pi³ Rene Descartes (Kartezjusz).
wiat w ujêciu Kartezjusza (tak¿e innych filozofów tego okresu) by³ jednym
wielkim mechanizmem, maszyn¹ rz¹dzon¹ procesami ruchu (mechaniki); jego
harmoniê wyznacza³y prawa matematyki, geometrii i mechaniki, a nie boskie
prawodawstwo czy ludzkie d¹¿enia do zdobycia wyznaczonych sobie celów.
Czêci¹ owego wiata-maszyny by³ te¿ cz³owiek. Jego naturê i zachowania analizowano i interpretowano za pomoc¹ tych samych metod i opieraj¹c siê na tych
samych prawach (zasadach), jakie stosowano do zjawisk przyrodniczych, jak
gdyby chodzi³o o linie, p³aszczyzny albo cia³a1.
Odkrycia dokonane przez Kartezjusza w dziedzinie optyki, fizjologii, mechaniki, matematyki (geometria analityczna) pos³u¿y³y mu do opracowania nowej
mechanistycznej teorii przyrody. Jej powstanie nie by³oby jednak mo¿liwe, gdyby nie nowa metoda opisu wiata. Opracowan¹ przez siebie metodê badañ na1

B. Spinoza, Etyka, Warszawa 1954, s. 41.
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ukowych Kartezjusz nazwa³ uniwersaln¹ matematyk¹ i zastosowa³ przy budowie
w³asnej, mechanistycznej koncepcji przyrody, gdzie wszystkie zjawiska przyrodnicze zosta³y sprowadzone do rozci¹g³oci i ruchu mechanicznego. Kartezjusz
 zgodnie ze swoj¹ metodologi¹  jakociow¹ ró¿norodnoæ przyrody sprowadzi³ do stosunków mechanicznych daj¹cych siê wyraziæ ilociowo. Prawa mechaniki, które traktowa³ jak prawa uniwersalne, zastosowa³ do ujêcia w jeden
system ca³ej przyrody. Z ich pomoc¹ próbowa³ równie¿ opisaæ cz³owieka. Cz³owiek  jak wiat  jest maszyn¹, która funkcjonuje dopóty, dopóki wszystkie
czêci s¹ sprawne. Miêdzy cia³em martwym a ¿ywym zachodzi taka ró¿nica, jak
miêdzy np. zegarem (lub ka¿d¹ inn¹ maszyn¹), który dzia³a wtedy, gdy wszystkie jego czêci s¹ w³aciwie z³o¿one, a tym samym zegarem, kiedy jest popsuty, tzn. gdy znika zasada jego ruchu. ród³em ¿ycia (a wiêc i zdrowia) jest materialne cia³o, a nie dusza (ona tylko myli).
W modelu Kartezjusza zdrowie oznacza³o wiêc perfekcyjne funkcjonowanie
biologicznej maszyny; choroba to zepsucie (awaria) którego z elementów
ludzkiego organizmu. Zadaniem medycyny mia³o byæ naprawienie owych uszkodzonych czêci, ale bez uwzglêdnienia stanu ca³oci (maszyny-organizmu).
Kartezjañski cz³owiek-maszyna leg³ u podstaw mechanistycznego paradygmatu, który wyznaczy³ charakter i kierunek rozwoju medycyny nowo¿ytnej. Ten
mechanistyczny paradygmat niew¹tpliwie przyczyni³ siê do lepszego poznania
organizmu ludzkiego, leg³ u podstaw postêpu technicznego w medycynie, a tak¿e zastosowania metod analitycznych w badaniach ludzkiego cia³a, w efekcie jest
w du¿ym zakresie odpowiedzialny za wielkie sukcesy nowo¿ytnej medycyny.
W oparciu o mechanistyczny model Kartezjañski sformu³owano biomedyczn¹
koncepcjê zdrowia, zgodnie z któr¹ cz³owiek jako przedmiot dzia³añ medycznych zosta³ ograniczony do w³asnego cia³a. Wedle ujêcia biomedycznego cz³owiek jest zespo³em elementów powi¹zanych ró¿nymi relacjami2. Szczegó³owe,
precyzyjne poznanie tych elementów (czêci) tworzy dopiero wiedzê o cz³owieku. W obrêbie owej koncepcji zdrowie zaczêto okrelaæ (definiowaæ) jako brak
choroby. To choroba w modelu biomedycznym znalaz³a siê w centrum zainteresowania. Zdrowie za, jako trudne do jednoznacznego zdefiniowania, by³o czym
wtórnym wobec choroby: Pacjent zosta³ uprzedmiotowiony, pozbawiony mo¿liwoci dzia³ania, sta³ siê obiektem [...] medycznego profesjonalizmu3.
W latach piêædziesi¹tych XX wieku biomedyczna koncepcja zdrowia zosta³a wzbogacona o aspekt spo³eczny, wyra¿aj¹cy siê w przekonaniu, ¿e na zdrowie cz³owieka oprócz czynników biologicznych wp³yw maj¹ tak¿e czynniki natury spo³ecznej. W ten sposób powsta³a socjomedyczna koncepcja zdrowia4.
2
3

M. Soko³owska, Socjologia medycyny, Warszawa 1986, s. 45.
M. Soko³owska, Granice medycyny, Warszawa 1980, s. 147150.
4 J. Kowalewski, R. Kraszewski, Zdrowie i jego promocja w ujêciu ró¿nych nauk, [online] <http: //konferencja21.edu.pl/publikacje/4/2/229.pdf>.
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Model socjomedycyny charakteryzuje siê czysto medycznym i technicznym podejciem do zdrowia.
Obok modelu biomedycznego i socjomedycznego pojawi³o siê wiele innych
ujêæ zdrowia. Ich ró¿norodnoæ oddaje i powiadcza z³o¿onoæ pojêæ zdrowie
i choroba jako zjawisk biologicznych i spo³ecznych. Zdrowie definiuje siê
wiêc jako np. zdolnoæ do normalnego funkcjonowania organizmu, uwzglêdniaj¹c¹ wszystkie jego organy i funkcje; jako zdolnoæ do adaptacji w zmieniaj¹cym siê rodowisku; jako fizyczny i psychiczny potencja³ warunkuj¹cy mo¿liwoæ aktywnego rozwoju. W neotycznej koncepcji zdrowia ks. K. Popielskiego
choroba jest definiowana jako : [...] zagro¿enie zdrowia i jego potencjalnoci,
ale stanowi ona nierozerwalny element ca³oci pojmowania cz³owieka. Sam cz³owiek traktowany jest jako podmiot, który nie tylko jest leczony, ale sam kieruje
swoim leczeniem5.
W psychologicznym modelu zdrowia akcent po³o¿ono na czynniki psychiczne (emocjonalne). Zdrowie to¿same tu jest z dojrza³oci¹, zdolnoci¹ do dokonywania autonomicznych wyborów, umiejêtnoci¹ radzenia sobie w ró¿nych sytuacjach, odpowiedzialnoci¹.
Salutogenetyczna koncepcja zdrowia A. Antonovskyego zamiast pojêæ choroba i zdrowie wprowadza termin kontinuum zdrowia-choroby. Owo kontinuum odnosi siê zarówno do sfery psychicznej, jak i cielesnej. W centrum jest
zdrowie w ogóle (zdrowie jako takie) i relacje, które tworz¹ siê miêdzy mechanizmami adaptacyjnymi a stresem. Za naturalny stan organizmu Antonovsky
przyjmuje: (1) nieuporz¹dkowanie, (2) brak homeostazy, (3) entropiê. Zdrowie to
umiejêtnoæ radzenia sobie (ze stresem, przeciwieñstwami losu, trudnymi warunkami).
Mechaniczno-przedmiotowe podejcie do problematyki zdrowia i choroby
zosta³o poddane krytyce przez tzw. medycynê holistyczn¹  najbardziej znane
osi¹gniêcie ruchu New Age6. Jej twórcy krytycznie ustosunkowali siê do wielu
idei i wartoci reprezentowanych przez kulturê i naukê Zachodu. Krytyce poddano tak¿e medycynê (model mechanistyczny), zarzucaj¹c jej przede wszystkim
ograniczony charakter. Przez wieki bowiem  w ich ocenie  medycyna d¹¿y³a
do tego, aby leczyæ choroby, a nie ca³ego cz³owieka. Temu tradycyjnemu, mechaniczno-przedmiotowemu podejciu przeciwstawiono ujêcie ca³ociowe (holistyczne, gr. holos  ca³oæ). Zwolennicy medycyny holistycznej uwa¿aj¹, i¿
celem medycyny powinno byæ leczenie ca³ego cz³owieka, a wiêc zarówno jego
cia³a, jak umys³u i ducha. Tradycyjna medycyna traktuje chorobê jako mecha5

K. Popielski, Zdrowie jako kategoria antropologiczno-psychologiczna, (w:) Z. Czaplicki,
Styl ¿ycia a zdrowie, Olsztyn 1995.
6 Ruch New Age trudno jednoznacznie zdefiniowaæ. Zawiera on zarówno treci religijne,
jak i filozoficzne oraz naukowe. W New Age mieszaj¹ siê w¹tki chrzecijañskie z religiami
Wschodu, za okultyzm, mistycyzm i ezoteryka z prawami naukowymi.
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niczn¹ usterkê danego organu cielesnego, któr¹ nale¿y usun¹æ, pomijaj¹c zupe³nie psychiczny (duchowy) aspekt cz³owieka. Holici za twierdz¹, i¿ cz³owiek
jest integraln¹ ca³oci¹, której nie mo¿na podzieliæ na czêci sk³adowe. Ca³oæ
zwana cz³owiekiem jest czym wiêcej ni¿ sum¹ swych czêci sk³adowych.
Zwolennicy medycyny holistycznej krytykuj¹ medycynê tradycyjn¹ za coraz
dalej postêpuj¹c¹ specjalizacjê, koncentracjê na coraz mniejszych fragmentach
cia³a. Koncentracja na szczegó³ach (czêciach) sprawia, ¿e traci siê z oczu ca³ego cz³owieka, a w przekonaniu holistów nie mo¿na chorego cia³a wyleczyæ
(i zrozumieæ przyczyn choroby), je¿eli siê je oddzieli od takich czynników jak:
stan psychiki, stan rodowiska, sposób od¿ywiania. Dopiero po uwzglêdnieniu
tych czynników mamy pe³ny obraz stanu zdrowia jednostki. Holici twierdz¹, ¿e
zdrowie to nie tylko brak choroby. Pojêcie to obejmuje równie¿ dobre samopoczucie cz³owieka w ka¿dej dziedzinie. Wbrew tradycyjnej medycynie zwolennicy koncepcji zdrowia holistycznego twierdz¹, ¿e cz³owiek posiada wewnêtrzn¹
si³ê, która ma moc uzdrawiania cia³a i ¿e uzdrowiciel wewn¹trz nas jest najm¹drzejsz¹, najbardziej z³o¿on¹, integraln¹ jednostk¹ we wszechwiecie [...] lekarza mamy zawsze w domu7. Znany ideolog New Age (fizyk atomowy)
F. Capra nawo³uje w zwi¹zku z tym do niepoddawania siê tyranii oficjalnej medycyny i prze³amania monopolu elit lekarskich, które przyznaj¹ sobie wy³¹czne prawo do stanowienia o tym, co jest chorob¹ , a co nie, kto jest chory, a kto
zdrowy8.
Zwolennicy medycyny holistycznej propaguj¹ alternatywne wobec klasycznej medycyny techniki i sposoby leczenia, takie jak: akupunktura, akupresura,
biofeedback, krêgarstwo, homeopatia, irydologia, orgonomia, terapia strefowa,
rolfing, terapia polaryzacyjna, joga. Powy¿sze metody powinny byæ wsparte ró¿nego typu terapiami psychologicznymi. Najbardziej znan¹ szko³¹ psychologiczn¹ nale¿¹ca do tego nurtu jest psychologia transpersonalna (psychologia czwartej si³y) zainteresowana ostatecznymi mo¿liwociami cz³owieka. Do tych
ostatecznych mo¿liwoci nale¿¹: dowiadczenie mistyczne, jednoæ, wiadomoæ kosmiczna, samorealizacja. Cz³owiek  w ujêciu psychologii transpersonalnej  musi d¹¿yæ do odzyskania utraconego wymiaru duchowego, czyli transpersonalnego. Psychologia transpersonalna ma docieraæ do tych obszarów bytu
i wiadomoci, w których ludzie stanowi¹ jednoæ i posiadaj¹ wspóln¹ to¿samoæ.
Medycyna holistyczna zyska³a wielu, czêsto fanatycznych zwolenników, ale
te¿ przeciwników, krytycznie ustosunkowuj¹cych siê nie tylko do specyficznych
metod leczenia, ale te¿ wiatopogl¹dowych (filozoficznych) zasad holizmu. Prof.
A. Gregosiewicz w artykule Czy zdrowy cz³owiek mo¿e byæ zdrowym bardziej?
7
8

Cyt. za: R. Groothuis, New Age  czy naprawdê nowa era?, Katowice 1994, s. 71.
Ibidem.
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pisze: Gdy rozpoczyna³em studia medyczne wszystko wydawa³o mi siê jeszcze
logiczne i pouk³adane. Nauka by³a nauka, mistyka  mistyk¹, leczenie za zwalczaniem choroby, a nie odblokowywaniem energetycznych wêz³ów. I nagle,
praktycznie w ci¹gu dwóch ostatnich dekad, niektóre umys³y opêta³ paradygmat
holistyczny. Zacz¹³ siê on rozprzestrzeniaæ nawet w rodowiskach naukowych.
W medycynie, na szczêcie, nie jest jeszcze obowi¹zkowy. Prof. Gregosiewicz
odrzuca jako sprzeczne z wiedz¹ naukow¹: homeopatiê, bioenergoterapiê, ró¿ne
medycyny ludowe (np. tybetañska, peruwiañska, chiñska), za wszystkich tych,
którzy mówi¹ o równowa¿eniu energii, meridianach, czakramach, energii subtelnej, ca³ociowych terapiach naturalnych, regeneracji w pentagramie omiesza i zapytuje: a co, jeli zanim osi¹gniemy zapewniaj¹c¹ nam zdrowie wspó³wibracjê z kosmosem, dopadnie nas zwyk³a choroba? Jakie metody leczenia
wybraæ: kartezjañskie (biomedyczno-redukcjonistyczne) czy holistyczne? Opór
przed metodami leczenia propagowanymi przez zwolenników medycyny holistycznej, metodami, które odrzucaj¹ wielowiekow¹ tradycjê europejskiej medycyny i jej olbrzymi dorobek, mo¿na zrozumieæ. Profesor Gregosiewicz broni postawy racjonalistycznej. Medycyna holistyczna w interpretacji ruchu New Age
okazuje siê tu sprzeczna z zachodnim scjentyzmem (irracjonalna). Nie zmienia to
jednak faktu, i¿ ca³ociowy (holistyczny) paradygmat zyska³ wielk¹ popularnoæ.
Mylenie w kategoriach ca³ociowych przeniknê³o do wielu dyscyplin naukowych (niektórzy mówi¹ wrêcz o terrorze holizmu), tak¿e medycyny, czego najbardziej spektakularnym przyk³adem jest opracowane przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia w 1946 r. koncepcji zdrowia opartej na paradygmacie holistycznym.
Owa definicja brzmi nastêpuj¹co: Zdrowie to nie tylko ca³kowity brak choroby
czy kalectwa, ale tak¿e stan pe³nego, fizycznego, umys³owego i spo³ecznego
dobrostanu (dobrego samopoczucia). Ranga i znaczenie tej definicji polega
przede wszystkim na wyakcentowaniu przekonania, ¿e zdrowie nie oznacza tylko braku choroby, ¿e pojêcie to zawiera w sobie aspekt pozytywny, jakim jest
stan pe³nego, tzn. fizycznego, umys³owego i spo³ecznego dobrostanu. Odrzucenie tradycyjnego ujêcia zdrowia jako braku choroby okaza³o siê prze³omem, który zaowocowa³ zmian¹ paradygmatu nie tylko rozumienia zdrowia, ale ca³ej
medycyny. W ostatnich latach powy¿sza definicja zosta³a uzupe³niona o stwierdzenie, ¿e zdrowie to tak¿e zdolnoæ (sprawnoæ) cz³owieka do prowadzenia
produktywnego ¿ycia spo³ecznego i ekonomicznego, a tak¿e jego wymiar duchowy.
Specyfika powy¿szej definicji, szczególnie w stosunku do koncepcji zdrowia
jako braku choroby, polega przede wszystkim na wielowymiarowym ujêciu zdrowia. Mamy tu bowiem do czynienia nie tylko z prawid³owym funkcjonowaniem
ca³ego organizmu (wszystkich jego uk³adów i narz¹dów), czyli zdrowiem fizycznym, ale te¿ zdrowiem psychicznym, umys³owym i spo³ecznym. Przy czym owe
fizyczne, psychiczne i spo³eczne aspekty zdrowia nie daj¹ siê od siebie odgrani-
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czyæ, s¹ wzajemnie zale¿ne (warunkuj¹ siê wzajemnie). Zdrowie to pewna z³o¿ona ca³oæ, której nie da siê sprowadziæ do jego czêci sk³adowych. Powy¿szy
sposób ujêcia zdrowia zrodzi³ siê pod wp³ywem holizmu jako ogólnej koncepcji filozoficznej, a w szczególnoci holistycznej koncepcji poznania cz³owieka,
która zak³ada, ¿e cz³owiek jest ca³oci¹ o wiele bardziej z³o¿on¹ ni¿ suma autonomicznych czêci jego cia³a. Holistyczna (ca³ociowa) koncepcja poznania cz³owieka zak³ada wspó³zale¿noæ i wspó³dzia³anie cia³a, umys³u i ducha, które tworz¹ ca³oæ niesprowadzaln¹ do swych czêci sk³adowych. Ow¹ ca³oæ (zdrowie)
nale¿y pojmowaæ jako odrêbny byt, byt znajduj¹cy siê ponad (meta) tworz¹cymi go elementami. Istota zdrowia jest tu okrelona za pomoc¹ ogólnych pojêæ.
Miêdzy fizycznym, psychicznym a spo³ecznym aspektem cz³owieka musi istnieæ
równowaga, harmonia. Brak dynamicznej równowagi w jednym z aspektów rzutuje na pozosta³e. Utrzymanie owego stanu równowagi jest zale¿ne od zdrowotnego potencja³u specyficznego dla cz³owieka i relacji ze rodowiskiem. Ujmowanie zdrowia (swego zdrowia) tylko i wy³¹cznie w aspekcie medycznym nale¿y
do rzadkoci tak¿e w potocznym rozumieniu. Badania wykazuj¹, i¿ zdecydowana wiêkszoæ ludzi zdrowie traktuje wielowymiarowo. Cech¹ charakterystyczn¹
koncepcji ca³ociowej (holistycznej) jest te¿ wysoki poziom ogólnoci oraz akcentowanie zale¿noci psychofizycznej kondycji cz³owieka od przyrody (koncepcja holistyczna w tym aspekcie przypomina koncepcjê Hipokratesa), co wynika
z przyjêcia pewnej ogólnej wizji wiata. Medycyna poprzez ca³ociow¹ koncepcjê zdrowia powraca do tradycyjnych zwi¹zków z filozofi¹.
Ca³ociowa (holistyczna) koncepcja zdrowia sta³a siê fundamentem nowego
modelu medycyny, przyjêtego i propagowanego przez wiatow¹ Organizacjê
Zdrowia. W definicji i modelu zdrowia WHO (i innych tworzonych zgodnie
z paradygmatem holistycznym koncepcjach i modelach zdrowia) uwagê zwraca
przeniesienie akcentu z choroby na zdrowie i ograniczenie znaczenia medycyny
i lekarzy na rzecz psychologów i psychoterapeutów. W odró¿nieniu od modelu
socjomedycznego, akcentuj¹cego medyczno-techniczne podejcie do pacjenta
i eksponuj¹cego rolê lekarzy, w nowym modelu podkrela siê podejcie podmiotowe. Pacjent jest przedmiotem nie tylko medycznych zabiegów, popsut¹ maszyn¹, któr¹ nale¿y naprawiæ, ale istot¹ czuj¹c¹ i cierpi¹c¹, a lekarz musi byæ nie
tylko tym, który leczy cia³o, ale te¿ duszê (psychikê).
W modelu ca³ociowym dostrze¿ono i doceniono rolê, jak¹ w procesie zachowywania zdrowia odgrywa psychika i umys³. W zwi¹zku z tym podkrela siê
znaczenie psychologicznego podejcia (aspekt humanistyczny) i psychologów
jako in¿ynierów duszy.
Definicje ca³ociowe (holistyczne, w tym definicja WHO) maj¹ charakter
postulatywny. Nie stwierdzaj¹, jak jest, lecz jak byæ powinno (jak powinien wygl¹daæ stan zdrowia). S¹ te¿ idealistyczne (nie ma ¿adnego odpowiednika w realnej rzeczywistoci) i utopijne (to niemo¿liwe do zrealizowania marzenie).
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Kwestionowana bywa ich przydatnoæ metodologiczna, np. do mierzenia stanu
zdrowia (brak jasnych kryteriów pomiaru). To jednak, co wskazuje siê jako wadê
ujêcia holistycznego (idealizm, charakter postulatywny), mo¿na te¿ zinterpretowaæ jako zaletê. Ujêcie holistyczne funkcjonuje jak idea regulatywna  wyznacza cel i kierunek d¹¿eñ, a jednoczenie przedstawia pewn¹ mo¿liw¹ do zaakceptowania i realizacji koncepcjê stylu ¿ycia, w jakim zdrowie zosta³o okrelone
jako wartoæ fundamentalna, bez której zarówno samo ¿ycie, jak i ¿ycie szczêliwe by³oby co najmniej niepe³ne.
W podejciu ca³ociowym zdrowie zaczêto traktowaæ jako autonomiczn¹
wartoæ. W hierarchii wartoci (tego, co dla cz³owieka szczególnie cenne) wartoæ zdrowia okazuje siê wy¿sza ni¿ ¿ycia pojêtego jako biologiczne trwanie.
Brak zdrowia (w wielowymiarowym, ca³ociowym ujêciu) ogranicza realizacjê
wielu ludzkich potrzeb. Zdrowie jest wartoci¹, bo umo¿liwia prowadzenie twórczej, aktywnej dzia³alnoci, która stanowi ród³o satysfakcji, szczêcia, pomaga
realizowaæ plany, nadaje ¿yciu sens. Zdrowie jest wartoci¹ nie tylko indywidualn¹ (osobow¹), ale jest tak¿e cenne dla spo³eczeñstwa, którego rozwój kulturalny i materialny bez zdrowych jednostek nie by³by mo¿liwy.

Holistyczna
(ca³ociowa) koncepcja zdrowia.
HUMANISTYKA
I PRZYRODOZNAWSTWO
16Zdrowie jako wartoæ
Olsztyn 2010
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BYÆ PACJENTEM

(chorowaæ i zdrowieæ, umieraæ i ¿yæ
 perspektywa antropologiczna)

Wstêp
System zdrowia i ¿ycia oraz system mierci i choroby kontroluje i wartociuje ¿ycie cz³owieka. Bycie pacjentem jest rol¹, któr¹ poznaje i dostaje ka¿dy cz³owiek przynajmniej raz w ¿yciu. ¯ycie i zdrowie stanowi kontynuacjê lub przekszta³cenie ¿ycia i zdrowia, choroby i mierci naszych przodków. Zdrowie
i choroba s¹ stanami i procesami ewolucji ludzkiego gatunku od zarania dziejów.
Medycyna oparta na lekach naturalnych korzysta z wiedzy o chemicznych
w³aciwociach i procesach, o ich dzia³aniu na organizmy ¿ywe. Jest ona tak
rozleg³a i wyspecjalizowana, ¿e stanowi dzi odrêbn¹, gigantyczn¹ ga³¹ przemys³u s³u¿¹cego zaspokajaniu fantazji cz³owieka o wiecznym zdrowiu, szczêciu
i pomylnoci. Wiara w specyfiki lub mikstury, które mog³yby likwidowaæ
wszelkie dolegliwoci ¿ycia, zdaje siê byæ powszechna. Przybiera postaæ materialistycznej wiary w cuda.
Bycie pacjentem nie ma wyranych granic (poza realn¹ fizyczn¹ czy biologiczn¹ mierci¹), nie ma te¿ granic w sposobach leczenia i pojmowania roli pacjenta, nawet wtedy, gdy trzymamy siê cile paradygmatu naukowego (biologicznego, chemicznego i fizycznego itd.). Niekiedy jestemy beneficjentami tego
paradygmatu, a niekiedy tylko jego wiêniami lub straceñcami.
Bycie pacjentem jest tak¿e rol¹ ¿yciow¹ (rodzinn¹, spo³eczn¹, religijn¹), któr¹ spe³niaæ trzeba w zastêpstwie zmar³ych przodków, tego typu rolê tworzy funkcja wykluczenia (przekleñstwo, wygnanie, poni¿enie, mord itd.). Chorowanie
mo¿e byæ funkcj¹ poczucia winy lub grzechu (np. za aborcjê w przypadku raka itd.). Leczenie tego typu chorób ma charakter proceduralny, a nie materialny.
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1. Choroba jako zjawisko psychologiczne,
spo³eczne i egzystencjalne
Wed³ug znakomitego patofizjologa polskiego Karola Kleckiego, chorobê
mo¿na uj¹æ jako sumê spraw ¿yciowych tocz¹cych siê w ustroju inaczej ni¿
w stanie prawid³owym1.
Wed³ug Krystyny Osiñskiej, lekarza pulmonologa i psychiatry, docenta nauk
medycznych, autorki ksi¹¿ki Twórcza obecnoæ chorych (1980), z któr¹ mia³em
okazjê wspó³pracowaæ w Polskim Towarzystwie Higieny Psychicznej w Warszawie (19801984), choroba jest powszechn¹ mo¿liwoci¹ cz³owieka  jednostki
i grupy. W tym sensie jest: darem, zjawiskiem, sytuacj¹, cierpieniem, faktem,
szans¹, znakiem ³aski. A oto jak zdefiniowany zosta³ przez tê autorkê problem
powszechnoci choroby2:
1) Choroba jest powszechnym darem  a ten mo¿e byæ przyjêty lub odrzucony, dobrze lub le prze¿yty: mo¿e byæ wartoci¹ mobilizuj¹c¹ do postaw
twórczych, altruistycznych, rozwojowych osobowoci; ale gdy dar choroby nie
zostanie przyjêty, wtedy mo¿e blokowaæ przep³yw energii ¿yciowej z prze¿ycia
do ¿ycia, a wiêc nieracjonalnie zniszczony.
2) Choroba jest powszechnym zjawiskiem  oczywistym i prawdopodobnym, jest fragmentem rzeczywistoci i mo¿e zaistnieæ u ka¿dego cz³owieka,
a jej zauwa¿enie, umiejêtne uznanie i zaakceptowanie mo¿e byæ pomoc¹
w twórczym prze¿ywaniu w³asnego ¿ycia, gdy¿ zamykanie oczu nie zmienia
rzeczywistoci (s. 17).
3) Choroba jest powszechn¹ sytuacj¹  zdolnoæ i gotowoæ organizmu
ludzkiego do ochrony ¿ycia i zdrowia jest oczywista, ale aby wyzdrowieæ, potrzebne s¹ chêci, umiejêtnoæ i pragnienie powrotu do zdrowia. Zdanie sobie
z tego sprawy powoduje, ¿e szukamy sposobów zmiany istniej¹cej sytuacji powszechnego chorowania na sytuacje powszechnego zdrowia (s. 17).
4) Choroba jest powszechnym cierpieniem  nieod³¹cznie zwi¹zanym
z trudem istnienia, od którego nikt nigdy cz³owieka nie uwolni. Tacy ju¿ jestemy i taki jest wiat. Uwolniæ od trudu istnienia, od bólu i cierpienia móg³by
tylko ca³kowity bezruch, a wiêc bezistnienie (s. 18). Choroba stanowi ród³o
bólu dla cz³owieka, a dla choruj¹cego jest trudna, dotkliwa, bolesna.
5) Choroba jest powszechnym faktem  pojawia siê w ka¿dym ¿yciorysie
jako wa¿na pozycja w bilansie ludzkich dowiadczeñ. Faktu przebytej czy prze¿ywanej choroby nie mo¿na wymazaæ ze swego ¿yciorysu  od samego chorego zale¿y, czy bêdzie to bilans dodatni, czy ujemny.
1

K. Klecki, Patologia ogólna, Kraków 1928, cyt. za: W. Szumowski, Filozofia medycyny, Kêty 2007, s. 108.
2 K. Osiñska, Twórcza obecnoæ chorych, Warszawa 1980, s. 1720.
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6) Choroba jest powszechn¹ szans¹  otwiera mo¿liwoci rozwoju cz³owieka choruj¹cego w kierunku odkrywania i tworzenia nowych wartoci, dot¹d
nie uwiadamianych albo nie posiadanych; choroba daje czas na mylenie, zastanowienie siê, refleksjê.
7) Choroba jest powszechnym znakiem ³aski  sygna³em szczególnego
spotkania z Bogiem (s. 19) i mo¿e to byæ kontakt chciany, oczekiwany, wybrany, akceptowany albo przeciwnie  niechciany, odrzucany, niezauwa¿ony, zaskakuj¹cy, niepotrzebny, albo po prostu nijaki.
8) Choroba jest powszechn¹ tajemnic¹  nic, ma³o albo le o niej wiemy,
nieprawid³owo j¹ oceniamy, gubimy siê w domys³ach, choæ to w samym organizmie i psychice cz³owieka zachodzi wa¿ny proces, z którym choroba jest
zwi¹zana (s. 20).
Choroba jako tajemnica dotyczy nie tylko pacjenta, ale i lekarza, bo ka¿dy
choruje inaczej

2. Chorowanie jako styl bycia  typy chorób
i typy pacjentów
Jeden z najwybitniejszych astrofizyków Arthur Stanley Eddington, wskazuj¹c na trudnoci w naukowym opisie wiata (odchodzenie od klasycznej mechaniki i opartej na niej teorii determinizmu, rozwój teorii wzglêdnoci, teoria kwantów itd.), dochodzi do wniosku, ¿e niekiedy mo¿liwe jest jednak poznanie
mistyczne3.
Wiele chorób nie ma róde³ fizycznych czy somatycznych, ale ród³a psychologiczne, spo³eczne lub egzystencjalne. Wtedy reprezentuj¹ wykluczony
aspekt ¿ycia, jak¹ wartoæ, ideê czy osobê. Czasem chorob¹ (i lekarstwem) okazuje siê identyfikacja z osob¹ wykluczon¹, nic wiêcej. Do³¹czenie osoby wykluczonej w sercu dzia³a analogicznie jak lek, dokonuj¹c jednoczenie zmian psychologicznych i fizjologicznych.
Rola si³ psychicznych w procesie leczenia (np. efekt placebo), bez wzglêdu
na to jak uzasadnia dzia³anie tych si³, jest znaczna tak¿e w leczeniu medycznym.
Egzotyczne i nierealistyczne mog¹ byæ informacje, ¿e kogo leczy modlitwa do
cz³owieka, który zmartwychwsta³ po trzech dniach klinicznej mierci, lub do
osoby zmar³ej czy ¿yj¹cej otaczanej kultem (np. Ojca Pio czy Jan Paw³a II).
W chorobie i w nieszczêciu, gdy ¿ycie i byt s¹ zagro¿one, sk³onnoæ do mistycyzmu wzrasta. Wiadomo, ¿e wojny i klêski zwiêkszaj¹ religijnoæ i nastroje
mistyczne w spo³eczeñstwach. Wielu jest takich, którzy w ¿yciu g³osili skrajny
3

1934.

A.S. Eddington, Nowe oblicze natury. wiatopogl¹d fizyki wspó³czesnej, Warszawa
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materializm, ale w cierpieniu, w chorobie bêd¹ siê buntowaæ przeciwko determinizmowi; którzy w obliczu mierci porzuc¹ rolê gasn¹cej maszynki i resztk¹
si³ rozdmuchaj¹ w sobie iskrê wiary w istnienie jeszcze czego wiêcej, prócz
materii i maszyny4 .
Wed³ug W³adys³awa Szumowskiego, chorych ze wzglêdu na ich psychikê
mo¿na sklasyfikowaæ jako pacjentów pos³usznych, sceptyków, mistyków i hipochondryków5:
1) Pacjent pos³uszny  jest taki z usposobienia i gdy tylko zachoruje, udaje siê do lekarza, zwykle najbli¿szego, czêsto do tego, u którego leczy³ siê poprzednio. Wype³nia skrupulatnie wszystko, co ma przepisane i zapisuje starannie na karteczce pytania, jakie ma zadaæ lekarzowi podczas nastêpnej wizyty.
Gdy ma poddaæ siê operacji, pozwoli siê pokroiæ i na nowo pozszywaæ. Domaga siê wyszukanych analiz, leczenia materialnego, ale nie zdaje sobie sprawy
z tego, jak ³atwo podlega wp³ywom psychicznym.
2) Pacjent sceptyk  pochodzi ze zdrowej rodziny, nigdy nie chorowa³ i nigdy siê nie leczy³; udaje siê do lekarza w ostatecznoci, czêsto za póno, i to
zwiêksza jego sceptycyzm, bo w chorobie zaniedbanej czasem niewiele mo¿na
pomóc. Gdy trafi do uzdrowiska, leczy siê na dziko, nie radzi siê ¿adnego lekarza, pije wodê bez ¿adnego planu, a gdy sobie zaszkodzi  narzeka na uzdrowisko. Jaka nadzwyczajnoæ ³atwo mu zaimponuje i wtedy sceptycyzm zmienia siê w ³atwowiernoæ tego samego natê¿enia (s. 103).
3) Pacjent mistyk  jest pobo¿ny, we wszystkich strapieniach szuka najpierw pociechy religijnej, za do lekarza zg³asza siê póniej. Jego nastawienie,
nastrój i psychika decyduj¹ w du¿ym stopniu o wynikach leczenia. Bywa klientem uzdrawiaczy, cudotwórców, którzy zaprawiaj¹ swoj¹ sztukê mistycyzmem
prawdziwym lub naci¹ganym. Taumaturgia wszelkiego rodzaju (Asklepios, dotkniêcie królewskie, cudowne miejsca) dawa³a i daje u pacjentów mistyków dobre wyniki (s. 104).
4) Pacjent hipochondryk  przesadnie odczuwa dolegliwoci, przesadza
w obawach, choæ mo¿e byæ ca³kiem zdrowy. Zdarza siê, ¿e to cz³owiek po ciê¿kich przejciach i chorobach, które ca³kiem nie ust¹pi³y, dlatego nigdy nie czuje
siê ca³kiem zdrowy i po jednej diagnozie szuka nastêpnej u tego samego lub
u innego lekarza. Istnieje te¿ hypochondria iatrogenetica6, wywo³ana przez lekarza np. uwag¹, ¿e zdaje mu siê, ¿e prawy szczyt p³uca na obrazie rentgenowskim jest nieco przyæmiony itp.

4
5

W. Szumowski, op. cit., s. 102.
Ibidem, s. 102104.
6 H. Higier, Hypochondria iatrogenetica, Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1928,
nr 2.

Byæ pacjentem (chorowaæ i zdrowieæ, umieraæ i ¿yæ...)

331

3. Rodzaje chorób a typologiczne podejcie do leczenia
Jak ró¿ne s¹ typy chorób i chorych, tak ró¿ne s¹ style chorowania i leczenia. Niektóre choroby leczyæ mo¿na anatomicznie (np. sprawy uciskowe, guzy
mózgu, blizny zwê¿aj¹ce, skrêt kiszek, przepuklina uwiêniêta, z³amania, zwichniêcia, pêkniêcia, paso¿yty, liczne choroby anatomiczne nosa, gard³a, krtani,
uszu, oczu, kamieñ w moczowodzie itp.)7. W przypadku tych cierpieñ trzeba
wykluczyæ znacz¹cy wp³yw psychiczny.
Stan psychiki niezmiernie ³atwo odbija siê na czynnoci w¹troby i utrudnia
leczenie kamicy; podobnie te¿ mo¿e byæ z leczeniem bólu zêbów czy s³abym gojeniem siê ran, gdy¿ du¿¹ rolê odgrywa wówczas odpornoæ ustrojowa, któr¹ obni¿aj¹ zmartwienia, szoki emocjonalne, np. negatywna sytuacja lub mieræ bliskich
osób itp. Widoczne jest to, gdy pacjent umiera zaraz po mierci osoby mu bliskiej,
choæ ta szybka mieræ syntoniczna nie ma zwi¹zku z jego w³asn¹ chorob¹ fizyczn¹ czy psychiczn¹. Jak zauwa¿y³ W. Szumowski, Bywaj¹ chorzy, u których
leczenie materialne jest bezskuteczne, a nawet nieraz wrêcz szkodliwe: do tej grupy nale¿¹ chorzy dotkniêci jak¹ fobi¹, histeri¹. Chorzy o podk³adzie histerycznym,
którzy, jak wiadomo, mog¹ dawaæ obraz najprzeró¿niejszych cierpieñ, najlepiej siê
nadaj¹ do leczenia psychicznego sugestywnego. Olniewaj¹ce wyniki mo¿na
widzieæ u takich chorych na przyk³ad w Lourdes. Zreszt¹ wstrz¹s taumaturgiczny daje dobre wyniki, choæ nie tak szybkie, i w cierpieniach organicznych8.

4. Bycie pacjentem  modele chorowania i zdrowienia
Krystyna Osiñska wyodrêbni³a osiem postaw aktywnych (twórczych) i osiem
postaw pasywnych (paso¿ytniczych) chorowania. Do aktywnych sposobów chorowania autorka zaliczy³a nastêpuj¹ce postawy: dawcy, samarytanina, pomocnika, konspiratora, poszukiwacza, ¿o³nierza, artysty, bohatera. Do zachowañ pasywnych postawy: biorcy, hipochondryka, malkontenta, zas³u¿onego, statysty,
¿ebraka, zawodowca, wiêtoszka.
W Polsce brak jest ci¹g³oci myli w ró¿nych dziedzinach wiedzy. Dlatego
odwo³ujê siê do typologii W. Szumowskiego i K. Osiñskiej, rozwijaj¹c ich idee
we w³asny sposób. Z typologii Osiñskiej biorê nomenklaturê odnosz¹c¹ siê do
typologii, która wydaja mi siê trafna, inaczej je jednak je charakteryzujê. Staram siê precyzyjniej okreliæ modele chorowania w oparciu o typ zachowania
pacjentów. W swojej opartej na obserwacjach klasyfikacji wyró¿niam szeæ modeli chorowania (bycia pacjentem):
7
8

W. Szumowski, op. cit., s. 105.
Ibidem, s. 107.
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1) model altruistyczny, egoistyczny i syntoniczny  dawca, biorca, pomocnik;
2) model estetyczny, nijaki i etyczny  artysta, statysta, bohater;
3) model braterski, religijny i dewocyjny  samarytanin misjonarz, wiêtoszek;
4) model wojenny, obronny i tragiczny  ¿o³nierz, konspirator, ofiara;
5) model dewaluacyjny, roszczeniowy i uzale¿nieniowy  malkontent, hipochondryk, ¿ebrak;
6) model badawczy, inkorporacyjny, kontemplacyjny  badacz, zawodowiec,
filozof.
1) Model altruistyczny, egoistyczny i syntoniczny
Dawca to pacjent, którego choroba uruchamia proces dawania  w³asn¹
nadwy¿kê energii oddaje innym; dzia³a w sposób natychmiastowy, idzie na ratunek bez ogl¹dania siê na interes osobisty, stratê lub zysk; jako bodziec dzia³a
na niego cudza krzywda, cierpienie, ból; leczy innych przez swoj¹ obecnoæ; ma
zdolnoæ do inhibicji w³asnego lêku, cierpienia i bólu, do inhibicji lêku i cierpienia i bólu innych. Pacjent-dawca ma specjalny talent chorowania (syntonia,
sympatia i empatia, akcja), dziêki czemu równowa¿y w³asne cierpienie i ból. Jest
inhibicjonist¹/altruist¹.
Biorca to pacjent, którego choroba uruchamia proces brania  chce powiêkszyæ w³asny zasób energii, zabieraj¹c j¹ innym; traktuje w³asn¹ chorobê jako
okazjê do zrobienia jakiego interesu  materialnego, emocjonalnego. Nie ma
zdolnoci do inhibicji, jest za to ekshibicjonist¹, który zara¿a swoja chorob¹ innych, wytwarza lub wzmacnia w nich cierpienie, lêk i ból. Ma silnie wykszta³cony odruch chwytny; jest nieczu³y, niewra¿liwy i lepy na cudze cierpienie, ból
i lêk; obserwuje je wtedy, gdy mo¿e mieæ z tego materialny zysk, dodatkowe
korzyci, specjalne us³ugi, gratyfikacje, prezenty czy np. spadek. Jest ekshibicjonist¹/egoist¹.
Pomocnik to pacjent, którego choroba uruchamia proces wspó³dzia³ania
 energiê otrzyman¹ z choroby oddaje w czêci innym. Poddaje siê s³usznym dyrektywom diagnostycznym i leczniczym, przekonany, ¿e tak trzeba; siebie przedstawia jako wzór dla innych chorych, nak³aniaj¹c ich do wzmacniania swojego
zdrowia. Uznaje, ¿e chorowanie jest drog¹ do zdrowia. Jego pomoc jest nieco
hedonistyczna, czerpie emocjonalne korzyci z pomagania, jest przylepny, lubi
byæ chwalony. Jest syntoniczny/hedonista.
2) Model estetyczny, nijaki i etyczny
Artysta to pacjent, którego choroba uruchamia proces przewartociowania
obrazu w³asnej choroby i przekszta³cania go w obraz zdrowia; energiê czerpan¹
z choroby stara siê wykorzystaæ do kreowania stanów i obrazów przeciwstawnych, które maj¹ cechy zdrowia i pozwalaj¹ mu przekszta³ciæ to, co wzbudza
wstrêt czy lêk, w obrazy estetyczne wywo³uj¹ce odruchy estetycznie dodatnie,
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jakie mo¿na zaakceptowaæ i z nimi ¿yæ; choroba jest tworzywem nowego stylu
¿ycia, rodzajem nowej dekoracji ¿ycia. Jest kreatywny/artysta.
Statysta to pacjent, którego choroba uruchamia proces bezradnoci  unieruchamia jego energiê ¿yciow¹ p³yn¹c¹ ze zdrowia i z choroby; te dwa rodzaje
energii blokuj¹ siê, hamuj¹ lub nak³adaj¹, wywo³uj¹c biern¹ postawê wobec choroby i zdrowia. Jest podatny na cudze opinie, zachowuje siê bezbarwnie, apatycznie, nijak, jest niezdolny do samodzielnoci w myleniu i dzia³aniu, stara
siê omijaæ problemy przez niemylenie o zdrowiu i chorobie, przyjmuj¹c to, co
mu przyniesie przypadek. Jest zahamowany/statysta.
Bohater to pacjent, którego choroba uruchamia proces ekscytacji  kieruje
energiê ¿yciow¹ w kierunku podniesienia upadaj¹cego zdrowia lub zagro¿onego ¿ycia na inny poziom; nadaje im wymiar ponadosobisty, ponadkulturowy,
kosmiczny; uszlachetnia chorobê i chorowanie, nadaj¹c im znaczenie wy¿szego
zdrowia. We wspó³pracy z chorob¹, w walce z ni¹, w sytuacjach granicznych
staje siê twórc¹ w³asnego losu. Jest idealist¹/transgresywny.
3) Model braterski, religijny i dewocyjny
Samarytanin to pacjent, którego choroba uruchamia proces ochrony partnerskiej albo braterskiej i siostrzanej wobec innych chorych. Kieruje energiê
¿yciow¹ na innych, daj¹c im dowód, ¿e choroba jest okazj¹ do bezinteresownego spotkania i pomocy, dziêki czemu w³asna choroba i choroba osoby, której siê
pomaga, staje siê mniejsza; zapobiega izolacji, wspomaga lub zastêpuje chorego w jego decyzjach. Jest bratem/siostr¹ choroby i chorego, ale nie wi¹¿e siê
z nimi, tak jak pomocnik. Jest opiekuñczy/higienista.
Misjonarz to pacjent, którego choroba uruchamia proces celebracji siebie.
Kieruje energiê ¿yciow¹ dla podniesienia siebie na poziom religijny, w ten sposób dokonuje demedykalizacji w³asnej choroby, nadaj¹c jej status mistyczny,
dziêki czemu czuje siê wyró¿niony i wybrany do g³oszenia religii choroby.
Traktuje innych chorych jako wspólnotê wtajemniczonych, którzy zostali wybrani przez Boga do odkupienia wiata przez cierpienie. Jest rytualist¹/obsesyjny.
wiêtoszek to pacjent, którego choroba uruchamia proces dewocji, niby powiêca siê w chorobie innym lub Bogu, ale czyni to kosztem innych. Pozuje na
wiêtego przy przeciêtnej lub dewiacyjnej osobowoci; z choroby czyni pretekst
do potêpieñ, napomnieñ, oskar¿eñ, nawracania innych (np. lekarzy). Jego zachowanie ma charakter obsesyjny i agresywny, zamaskowany sloganami, has³ami
i kwiecistymi zwrotami o sprawiedliwoci Bo¿ej, podczas gdy sam stara siê
z w³asnej choroby uczyniæ ród³o perwersyjnej satysfakcji i zaszczytów (ma siê
za Boga). Jest pseudoteist¹/perwersyjny.
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4) Model wojenny, obronny i tragiczny
¯o³nierz to pacjent, którego choroba uruchamia proces walki; kieruje energiê ¿yciow¹ na eliminacjê swoich dotychczasowych s³aboci, d¹¿y do otwartej,
jawnej i bezporedniej konfrontacji z si³ami choroby; propaguje postawê odwagi, któr¹ uznaje za g³ówny lek i stara siê daæ go innym chorym (i zdrowym).
Jest wierny wobec bliskich i obcych sobie osób, nie boi siê wspieraæ ich do ostatniej chwili ¿ycia, a tak¿e byæ przy ich mierci. Walczy z chorob¹ bez lêku  nie
boi siê umierania. Jest bojownikiem/antyjatryczny.
Konspirator to pacjent, którego choroba uruchamia proces ukrywania objawów i od³¹czania siê od choroby, ¿yje tak, jakby jej nie by³o; wie o niej, ale
milczy, odwraca uwagê innych osób, które mog³yby siê jej baæ (np. dzieci). Prze¿ywa swoj¹ chorobê po cichu, niejako za kulisami, a nie na scenie ¿ycia; rozmawia tylko z lekarzami i osobami wtajemniczonymi, a gdy choroba staje siê
jawna, ma poczucie wstydu i winy. Neutralizuje znaczenie choroby i lêk przed ni¹;
umiera tak, jakby odchodzi³ gdzie w inne miejsce; znika, jakby nie chcia³ naraziæ innych na kontynuowanie swojej choroby. Jest alterykiem/zamaskowany.
Ofiara to pacjent, którego choroba uruchamia proces nasilania objawów
i rytua³ów chorowania, zamykania i wycofywania siê ¿ycia. Kieruje swoj¹ energiê na realizacjê celu ostatecznego, jakiej wartoci, bez której nie warto ¿yæ;
gotów jest ryzykowaæ chorobê dla jakiej szczytnej sprawy lub odzyskania tego,
co uznaje za godne wszelkiego ryzyka. Kalectwo, przewlek³oæ chorowania pozwalaj¹ mu prze¿ywaæ rodzaj pokuty za prawdziwe lub urojone przekroczenia;
chorobê, umieranie i mieræ traktuje jako dyktat lub wyzwanie losu. Jest skrajnie zidentyfikowany z chorob¹, któr¹ traktuje wy¿ej ni¿ ¿ycie i zdrowie. Jest
patodynamiczy/nekrofilny.
5) Model dewaluacyjny, roszczeniowy i uzale¿nieniowy
Malkontent to pacjent, którego choroba uruchamia proces dewaluacji siebie i innych, permanentnego  uzasadnionego lub nie  niezadowolenia ze swojej sytuacji i osób, które staraj¹ siê j¹ zmieniæ (lekarze, pielêgniarki, bliscy itp.);
sabotuje, odrzuca ró¿ne koncepcje leczenia, wymyla w³asne. Czasem walczy
z tymi, którzy go lecz¹ albo chcieliby leczyæ, twierdz¹c, ¿e s¹ niekompetentni
albo nie¿yczliwi; nie chce daæ pomóc sobie, ale te¿ nie chce zrezygnowaæ ze
swojego statusu chorego. Jest deprymuj¹cy/nieusatysfakcjonowany.
Hipochondryk to pacjent, którego choroba uruchamia proces fascynacji
w³asn¹ chorob¹; kieruje energiê ¿ycia na chorowanie i chorobê, czyni¹c z nich
prywatny kult, system, w którego centrum jest choroba, mimo ¿e aktualnie lub
potencjalnie nie stwierdza siê u niego fizycznych lub psychicznych przypad³oci. Jest chorobofilem, ekscytuje siê samym s³owem choroba, a je¿eli kiedy
mu siê rzeczywicie przydarzy³a, przyrasta do niej, chocia¿ zosta³ dawno wyleczony, Bardzo czêsto ma objawy tak sugestywne, ¿e leczony jest na urojone cho-
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roby tak, jakby by³y realne (np. leczenie chirurgiczne). Jest jatropatyczny/destruktywny.
¯ebrak to pacjent, którego choroba uruchamia proces ekonomizacji; kieruje energiê ¿ycia na czerpanie negatywnych zysków z choroby; komercjalizuje j¹,
doprasza siê renty, zapomogi, wzbudzaj¹c litoæ. Szuka odpowiedzialnych za
swoj¹ chorobê i chce ich z tego rozliczyæ finansowo i emocjonalnie; jest mistrzem wy³udzania pomocy i nienale¿nych wiadczeñ, ukrywaj¹c to, co otrzyma³, albo wyrzucaj¹c lub sprzedaj¹c, gdy uzna to, co dosta³, za nie doæ dobre;
marginalizuje siê i uzale¿nia od realnej lub urojonej choroby, aby otrzymywaæ
datki i us³ugi. Jest deprywuj¹cy/uzale¿niaj¹cy.
6) Model badawczy, inkorporacyjny i kontemplacyjny
Badacz to pacjent, którego choroba uruchamia proces poznania siebie; kieruje energiê ¿ycia na zg³êbianie choroby i sposobów jej leczenia. Szuka informacji o nowych metodach, nowych lekach, odkryciach w dziedzinie medycyny;
ma pasjê lecznicz¹, chêtnie wspó³pracuje z lekarzami i innymi chorymi, podpowiada im, co robiæ w sytuacji, która siê komplikuje. Dostrzega szanse i nadzieje
tam, gdzie inni widz¹ brak rozwi¹zañ. Jest bezinteresowny/motywuj¹cy.
Zawodowiec to pacjent, którego choroba uruchamia proces praktykowania
choroby; kieruje swoj¹ energiê ¿ycia na poznanie sposobów systematyzacji chorowania; zastyga w schematach d³ugiego chorowania; znajduje w chorobie wygodê, okazjê do prze¿yæ. Praktykuje chorobê tak, jak praktykuje siê zawód, nie chce
wyzdrowieæ ani wróciæ do dawnego stylu ¿ycia; zadomawia siê w chorobie, przebywa jakby stanie pó³trwania, zawieszony miêdzy zdrowiem i chorob¹. Jego przyroniêcie do choroby ma charakter paso¿ytniczy, kwitnie w chorobie, zabieraj¹c energiê innym i mo¿e tak trwaæ wiele d³ugich lat. Jest paso¿ytem/egosyntonik.
Filozof to pacjent, którego choroba uruchamia proces kontemplacji, identyfikowania siê z tym, co chore lub ujmowania choroby jako podstawowej prawdy ¿ycia, która obok zdrowia komponuje dynamikê ¿ycia. Choroba jest dla niego okazj¹ do poznania g³êbi bytu, ukrytych róde³, które ujawniaj¹ siê jako droga
lub rzeka zdrowia i droga lub rzeka choroby. Chorobê traktuje jak spotkanie
z przeznaczeniem, z koniecznoci¹ identyfikacji ¿ycia i mierci, z granic¹ i nadgranicznoci¹ istnienia, która poprzez cierpienie, lêk i ból ods³ania dramat ludzkiego istnienia. Jest metafizykiem/kontemplatyk.

Zakoñczenie
Bycie pacjentem ma swój wymiar genetyczny  mutacje genowe, swoiste
odgatunkowienie sprzyja przekszta³ceniu siê stanu zdrowia w stan choroby wytwarzany przez a) przez rodziców/rodzinê pacjenta b) przez samego pacjenta,
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c) przez lekarza/system leczniczy, d) przez system spo³eczny/system ekonomiczny, e) przez system kulturowy i religijny itd.
Leki s¹ nie tylko materialnymi, ale i kulturowymi sk³adnikami ¿ycia i mierci, choroby i zdrowia. S³u¿¹ umierzaniu ludzkich bólów, gojeniu ran, usuwaniu lub równowa¿eniu fizycznych i psychicznych niedomagañ, neutralizacji spo³ecznych strachów, niepokojów i lêków. Iloæ leków znajduj¹cych siê niemal
w ka¿dym cywilizowanym domu przekracza mo¿liwoci adaptacyjne, asymilacyjne i akomodacyjne ¿yj¹cego organizmu. Gdyby przysz³o komu do g³owy,
aby zu¿yæ naraz wszystkie posiadane w domu preparaty medyczne i leki, by³by
to jego ostatni akt woli ¿ycia i woli mierci. Wspó³czenie mentalnoæ ludzka
jest zmedykalizowana, wiara w medyczne cuda dotyczy nie tylko zjawisk psychicznych, ale i fizycznych.
Choroba to antrakt w spokojnym biegu ¿ycia: umiejêtnie prze¿yty czas choroby daje pozytywny bilans ¿ycia, wzbogaca kapita³ ¿yciowy, a nieumiejêtnie
prze¿yty daje negatywny bilans i obni¿a kapita³ ¿yciowy.
¯ycie ludzkie jest dramatyczn¹ albo komediow¹ kompozycj¹ zdrowia i choroby. Czasem gramy rolê chorych, czasem zdrowych, a proporcje tych ról do
wykonania przez ka¿dego cz³owieka s¹ ró¿ne, choæ stale obecne, a¿ do chwili,
gdy pojawia siê dysharmonia wywo³ana naturalnym biegiem ¿ycia, nadmiern¹
pasj¹ ekstazy lub eksploatacji ¿ycia.
Gdy dojdzie do wyczerpania siê potencja³ów ¿ycia, którymi s¹ zdrowie i choroba, przychodzi czas mierci i ca³kowita zmiana struktury bytu ludzkiego. Zerwana zostaje obustronna jawna komunikacja ¿ywych i zmar³ych. Mo¿e byæ ona
kontynuowana tylko za pomoc¹ transcendentalnych metod porozumiewania siê
ze wiatem niejawnym  za pomoc¹ modlitwy, medytacji i kontemplacji.
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UWAGI NA MARGINESIE LA MÉMOIRE
LARRYEGO SQUIREA I ERICA KANDELA*
Czy wspó³czesna biologia molekularna procesów poznawczych mo¿e nam
pomóc w rozwi¹zaniu problemu stosunku duszy do cia³a, a w³aciwie problemu
stosunku zdarzeñ mentalnych do zdarzeñ neuronalnych? Kandel i Squire sugeruj¹ tezê, wed³ug której z jednej strony zdarzenia mentalne s¹ funkcj¹ zdarzeñ
mózgowych (AT=f [AR]  jak powiedzia³by Witkacy), a z drugiej strony zdarzenia mózgowe s¹ funkcj¹ zdarzeñ mentalnych (AR=f [AT]  w terminologii
Witkacego). Zacznijmy od zale¿noci mózgu od psychiki (od zdarzeñ mentalnych). Synteza behawioryzmu metodologicznego B.F. Skinnera z psychoanaliz¹
Z. Freuda jest mo¿liwa, bo zmieniaj¹c psychoterapeutycznie psychikê, zmieniamy zachowania, i na odwrót: zmieniaj¹c zachowania (w wyniku stosowania
wzmocnieñ pozytywnych i negatywnych), mo¿emy zmieniæ subiektywne stany
mentalne. Ale kiedy w procesach mentalnego uczenia siê zmieniamy zachowania, dokonujemy te¿ zmian w mózgu, np. mentalne uczenie siê poprzez mentalne zapamiêtywanie prowadzi do zmian anatomicznych mózgu.
Specyficznym dowiadczeniom mentalno-behawioralnym odpowiadaj¹ specyficznie wykszta³cone struktury mózgowe. Odpowiednie partie kory mózgowej
zwiêkszaj¹ siê albo zmniejszaj¹. Mapy mózgowe znajduj¹ siê w stanie rozwoju
proporcjonalnie do intensywnoci prze¿ywanych mentalnie dowiadczeñ. Mózg
muzyka wygl¹da inaczej ni¿ mózg dzia³acza politycznego. Te fakty wiadczy³yby na korzyæ tezy, wed³ug której zdarzenia mózgowe mog¹ byæ funkcj¹ zdarzeñ mentalnych. Czy mamy fakty potwierdzaj¹ce tezê odwrotn¹, a mianowicie,
¿e to zdarzenia mentalne s¹ funkcj¹ zdarzeñ neuronalnych? Oczywicie, takich
faktów jest mnóstwo, ale przytoczê tylko kilka. Wska¿ê choæby na to, ¿e mentalne procesy poznawcze inaczej przebiegaj¹ u ludzi z uszkodzonym mózgiem
ni¿ u ludzi bez uszkodzenia.
Gdyby funkcje poznawcze by³y niezale¿ne od struktury neuronalnej, leczenie tej ostatniej nie mia³oby wp³ywu na polepszenie stanu tych pierwszych.
Mo¿na by te¿ wskazaæ, ¿e starzenie siê uk³adu nerwowego (utrata synaps, de*

L. Squire, E. Kandel, La Mémoire, Flammarion 2005.
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gradacja os³onki mielinowej w³ókien aksonów, peroksydacja lipidów b³onowych
itd.) poci¹ga za sob¹ spowolnienie procesów mentalnych, a postêpuj¹ce wraz
z wiekiem zmniejszenie siê zdolnoci do d³ugotrwa³ego wzmocnienia synaptycznego w hipokampie prowadzi do os³abienia pamiêci, a wraz z ni¹ do zanikniêcia poczucia mentalnej to¿samoci osobniczej. Dochodzi do demencji. W chorobie Alzheimera pojawiaj¹ siê trudnoci jêzykowe, obni¿a siê poziom gotowoci
s³owa, brakuje sensu w wypowiedziach, pacjent ma trudnoci z rozpoznawaniem
przestrzeni, przedmiotów i osób. Zak³ócenia pamiêci mog¹ byæ tak silne, ¿e dany
osobnik traci umiejêtnoæ samodzielnego jedzenia i utrzymania pionowej postawy cia³a. Jakie neuronalne zmiany le¿¹ u pod³o¿a tych zmian mentalno-behawioralnych? Czyli mówi¹c jêzykiem St. I. Witkiewicza: jakie zmiany AR powoduj¹ wyst¹pienie powy¿szych zmian w AT?
Uczeni wskazuj¹ na uszkodzenie tkanki mózgowej w p³acie skroniowym
i hipokampie, uszkodzenia przejawiaj¹ce siê w zaburzeniach metabolizmu glukozy. Od w³aciwego przebiegu tego metabolizmu zale¿y prawid³owe przekazywanie sygna³ów przez synapsy. Struktury hipokampa, p³ata skroniowego i cia³a
migda³owatego ulegaj¹ zmniejszeniu. Pojawiaj¹ siê z³ogi amyloidowe oraz zwyrodnienia neurofibrylarne przyspieszaj¹ce degeneracjê neuronów. Znacznie
zmniejsza siê liczba po³¹czeñ synaptycznych, spada poziom neurotransmiterów.
Wzrasta poziom uszkodzeñ DNA.
*
Praca L. Squirea i E. Kandela zaprasza nas do postawienia sobie wielu pytañ. Na przyk³ad jeli zdarzenia mentalne s¹ funkcjonalnie uzale¿nione od zdarzeñ neuronalnych, wzglêdnie jeli  na odwrót  struktura mózgu mo¿e byæ
determinowana zdarzeniami mentalnymi, to co to oznacza? Czy to, ¿e zdarzenia
mentalne s¹ zdarzeniami neuronalnymi? Czy na odwrót? Jeli dochodzi do oddzia³ywania zwrotnego, te dwa rodzaje zdarzeñ musz¹ mieæ co ze sob¹ wspólnego, ale ich to¿samoæ jest wykluczona. Zdarzenia mentalne, choæ oddzia³uj¹
na neuronalne, nie s¹ przecie¿ to¿same z neuronalnymi. Musz¹ mieæ ze sob¹ co
wspólnego, ale co to by mia³o byæ? Czy¿by fizycznoæ? Czy wystarczy powiedzieæ, ¿e zarówno zdarzenia mentalne, jak i neuronalne s¹ zdarzeniami fizycznymi? Co wtedy oznacza fizycznoæ? Czy fizycznoæ mo¿e istnieæ bez mentalnoci (XIX-wieczni mentalici s¹dzili, ¿e nie)? Czy z kolei mentalnoæ mo¿e
istnieæ bez fizycznoci (G. Ryle uwa¿a³, ¿e nie), wzglêdnie bez neuronalnoci?
Odnosi siê wra¿enie, ¿e jedna tajemnica (zdarzenia mentalne) dzia³a na drug¹ tajemnicê (zdarzenia neuronalne) w tajemniczy sposób, a w rezultacie otrzymujemy stwór ludzki albo zwierzêcy mniej lub bardziej poznawczo gotowy do
zupe³nie nie-tajemniczej, darwinowskiej walki o byt. A mo¿e by znaleæ geny
odpowiedzialne za ludzk¹ agresjê?
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ANTYNOMIE SYSTEMÓW
Pomimo malarskiej identycznoci uk³adu równañ teorii Autora (w literaturze zwanych teori¹ uniwersum) oraz równañ obowi¹zuj¹cych w dodzisiejszej
nauce, poni¿szy tekst wyjawi nie tylko obszary ich ró¿nic (co wiêcej, obszary
te okazuj¹ siê roz³¹czne, nigdzie siê nie spotykaj¹), ale i zakresy odmiennych
wiadomoci wzglêdem tych opisów.
Fakt wspomniany rodzi zasadniczo ró¿ne koncepcje wiata, a w warstwie
kulturowej budowaæ mo¿e (mo¿e nawet powinien) inne konstytucje rozwojowe
spo³eczeñstw. (Pominiemy tutaj zagadnienia zastosowañ specyficznych uk³adów
równañ, adekwatnoci opisów zjawisk wzglêdem miar tych zjawisk  interesowaæ
nas bêdzie jedynie kulturowa konsekwencja spostrze¿onego porz¹dku wiata).
Teoria Autora zmieni³a mylenie ludzkiej populacji. Nie wszystkie wnioski
Autor przedstawi³ dot¹d w swoich monografiach, ale stawiaj¹c pytanie w formu³ach odpowiadaj¹cych teoriom miar, byæ mo¿e ustanowi³ obszar startu koncepcjom analiz wobec pozosta³ych struktur ludzkiego poznania, a nawet odczucia. Dlatego warto przypomnieæ historiê poszukiwañ, od greckiego =rcD
pocz¹wszy, które ukierunkowaæ mia³o myl ludzk¹ byæ mo¿e w stronê konsekwencji zdania syntetycznego a priori w poszukiwaniu odpowiednioci wiata
ludzkich dociekañ wobec wiata realnego.
Agonia pañstwa greckiego na pó³tora tysi¹ca lat zamknê³a poszukiwania we
wspomnianych kierunkach i nikt nie zda³ sobie sprawy, ¿e przywo³anie analiz
pitagorejskich przez Kopernika za porednictwem Lubienieckiego poruszy myl,
która ukierunkuje wiat w stronê poszukiwañ metrycznych, prezentuj¹cych wy³¹cznie prakseologiczne formu³y. Dla czysto utylitarnych korzyci specyficznych
elit. Tych elit, które pitagorejczycy wykluczali sporód ewentualnych u¿ytkowników epistemologicznych rozwa¿añ i ich sukcesów.
Tym niebezpiecznym kierunkiem, który dzisiaj zdominowa³ poszukiwania,
ale równie¿ zademonstrowa³ ludzk¹ bezradnoæ wobec myli, jakby wypowiadaj¹c koniec czasów, jak Autor wyjania tê zapowied nieszczêcia populacji,
by³a analiza zwi¹zków pomiêdzy si³ami, których eksploatacjê zadeklarowa³ Galileusz, a pe³n¹ konstrukcjê przedstawi³ Euler, jako dynamikê kontinuum. Myl
Eulera w sposób i niejawny i niewiadomy popad³a w konflikt pogl¹dów z kon-
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cepcjami Demokryta (pewna kaleka wizualizacja sprzecznoci, dwa naczynia
Daltona, dla których sumy objêtoci p³ynów przed i po zlaniu siê nie zgadza³y).
Okaza³o siê, ¿e powszechna rzeczywistoæ nie jest kontinualna.
Co prawda nikt w owe i póniejsze czasy nie przeczyta³ (przeczyta³ wiadomie) wyjanienia zawartego w dzie³ach Bolzana, który godzi³ pogl¹d kontinualny z koncepcj¹ Demokryta, s³owami: diskontinua zderzaj¹ siê kontinuami, niemniej uwiadomienie sobie spostrze¿enia tego faktu zawis³o jak miecz
Damoklesa nad ludzkoci¹.
Euler niestety dzia³a³ wczeniej ni¿ Bolzano i wt³oczy³ myl ludzk¹ w koryto, z którego nikt przed Autorem nie tyle nie omieli³ siê jej zbudowaæ koryta
nowego, ile by³ na tyle wiadomy, ¿e koryta tego zmieniæ siê nie da. I rzeczywicie, jak wczeniej powiedzia³ Kopernik, pieni¹dz z³y zawsze usunie z rynku pieni¹dz dobry. Mylenie Eulerowskie ukierunkowa³o na sta³e wiadomoæ ludzkiej populacji. A sam Euler by³ gwiazd¹ pierwszej wielkoci na
firmamencie ludzkich dokonañ. W taki sposób nastêpne stulecia nie by³y w stanie przezwyciê¿yæ formu³y jego mylenia. I do dzisiaj nie przezwyciê¿y³yby
tego mylenia, gdyby na horyzoncie nie zarysowa³aby siê katastrofa.
Katastrof¹ jest sama rzeczywistoæ.
Jest ona generalnie diskontinalna.
To, ¿e Bolzano znalaz³ jej formu³ê kontinualn¹, nie oznacza, ¿e pojawi¹ siê
procedury wnioskowañ nad konsekwencjami, np. czasowymi, specyficznych
zbiorów liczbowych odpowiadaj¹cych licznym pomiarom. Uzgadniaj¹cych obserwowan¹ mierzalnie zbiorowoæ z jej jakimkolwiek diskontinualnym opisem.
Gdyby rzeczywistoæ (a mo¿e fatum, a mo¿e opatrznoæ) nie zaingerowa³a
w poznanie (w konflikty poznania), poszukiwalibymy kolejnych poprawek dla
równania Eulera (czego dokonali najwczeniej pozytywici Navier i Stokes, a co
nastêpnie sta³o siê trwaj¹cym nieszczêciem amerykañskich fabryk tworzyw
sztucznych, które zorganizowa³y nieco bezmyln¹ hierarchiê cia³ poprawiaj¹cych
kontinuum Eulera, by wreszcie konstrukcja ta upad³a z ³oskotem, obwieszczaj¹cym wiatu na pocz¹tek, ¿e hydromechanika jest jedyn¹ dziedzin¹, która cofnê³a siê w wieku XX).
Pominiemy poeulerowsk¹ anabasis uczonych wiata, którzy przewa¿nie budowali struktury kontinualne, w szczególnych jedynie przypadkach znajduj¹c
istotê zjawisk w formu³ach dyskretnych (pe³nym tragikomizmem spe³ni³y siê
natomiast na ludzkiej mentalnoci teorie, które jak dot¹d nazywane s¹ mechanik¹ kwantow¹, o czym szczegó³owo mo¿na przeczytaæ np. w artykule Autora
z 2000 r. w Roczniku Wydzia³u Filozoficznego Ignatianum).
Có¿ kiedy urzêduj¹ca matematyka (poza L. C. Evansem, który wreszcie
z koñcem XX wieku zacz¹³ pisaæ o zrozumia³ym niespe³nieniu równañ wszêdzie
w Partial differential equations) nie potrafi³a przedstawiæ deterministycznych
konsekwencji specyficznego zbioru liczbowego, który w zwi¹zku z tym w na-
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stêpnej chwili móg³ siê ukonstytuowaæ dowolnie (powiedzmy z pewnym prawdopodobieñstwem). Tak przemin¹³ wiek XX, a iloæ wykonanych eksperymentów nad niewielkimi populacjami cz¹stek (jednak coraz bardziej w swej ma³ej
iloci decyduj¹cych o w³asnociach technologicznych) wyczerpa³a spo³eczeñstwa
ekonomicznie.
Tutaj pojawi³a siê teoria Autora, =rcD, gdzie p³yn (kontinuum) energetyczny jest ci¹g³y, ale równania (te znane w nauce) nie opisuj¹ zjawiska w dowolnym (dowolnie du¿ym obszarze), lecz w podobszarach. Tutaj w³anie zdanie
syntetyczne a priori umo¿liwi³o poznanie. Wypowiemy to zdanie. Jest ni¹ zasada zachowanie. P³ynu energetycznego.
Oznacza to zasadê zachowania energii, ale w inny od rozwa¿anego w literaturze sposób. Jest to zasada zachowania energeji, czyli wszystkich, nieznanych
nam równie¿ energii. Warto zatem dodaæ, ¿e nie istnieje zasada zachowania energij, które dotychczas poznalimy (co zreszt¹ jest spraw¹ oczywist¹, a wynika
z prostej wypowiedzi  jeli zachowywa³yby siê energie znane, to ka¿da nastêpna nie mog³aby zachowaæ ich sumy, jako wystêpuj¹ca poza ich bilansem, co dotyczy³o w³anie pozornego (fa³szywego) zachowania sumy energij, przed poznaniem energii j¹drowej).
Warto te¿ dodaæ, ¿e nie bêdzie istnia³a zasada zachowania masy, jeli jest ona
opisana dysjunkcj¹ Gaussa dotycz¹c¹ funkcji zmiennych w czasoprzestrzeni, które na brzegach specyficznych podobszarów bêd¹ masê kreowaæ czy unicestwiaæ
(o czym np. od pewnego czasu mówi siê na podstawie dwudziestowiecznych
eksperymentów dotycz¹cych przemian j¹drowych).
Jak zatem powiedzielimy wczeniej, na brzegu okrelonych podobszarów,
czy na ich kartezjañskich iloczynach, pojawiaj¹ siê (co jest oczywiste, jak napisa³ Evans i co Polacy szybko przet³umaczyli i wydali) osobliwoci, punkty niespe³nienia tych równañ. A zatem punkty kreacji masy.
Przyjrzymy siê równaniu bilansu pêdu (za przyczyn¹ Autora, równanie to
utraci³o szlachetn¹ nazwê Eulera, pozbawionego si³y zewnêtrznej):
∂v
∇Π
+ ∂ vv = −
,
∂t
p

gdzie p jest gêstoci¹ kontinuum (p³ynu energetycznego), v jego polem prêdkoci.
Prawa strona równania jest grawitacj¹ (natê¿eniem tego pola)
Dysjunkcja Gaussa orzeka:
ρ = divG ,

co oznacza nie tylko fakt, i¿ gêstoæ masy jest wyp³ywem pola grawitacji, ale
równie¿ (przeciwnie ni¿ w literaturze), ¿e to grawitacja tworzy masê, a nie odwrotnie.
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Dysjunkcja natomiast orzeka, ¿e wyp³yw pola grawitacji jest albo nie jest
zerem.
Co oznacza, ¿e divG jest zerem wszêdzie tam, gdzie nie produkuje masy.
Wiemy wiêc od dzisiaj co to jest masa.
Czy wiemy co to jest grawitacja?
Aby wiedzieæ, trzeba rozwi¹zaæ dysjunkcjê Gaussa. Wtedy dowiemy siê te¿,
jak porusza siê energetyczny p³yn. Natomiast sam p³yn porusza siê tak, jak ka¿e
mu równanie dyfuzji BobuliFouriera (termin ten wprowadzi³ do literatury prof.
A.L.Dawidowicz z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagielloñskiego).
Formu³a rozwi¹zania równañ to specjalna teoria dystrybucji nieszczêliwie
wczenie zmar³ego Hollyego, najwiêkszego matematyka wiata prze³omu wieków XX i XXI. Dlatego te¿ Uniwersytet Jagielloñski odmówi³ druku jego manuskryptów (po prostu nikt nie potrafi³ ich przeczytaæ, hic transit gloria mundi,
po odejciu profesora Wa¿ewskiego).
Dziêki wspomnianym osobliwociom Autor dotar³ do istoty masy. Nie jest
trójwymiarowa. Ma wymiar tzw. Hausdorffa, zawart¹ pomiêdzy dwa a trzy.
Na tym tle te¿ humoresk¹ bêdzie tzw. cz¹stka Chipsa, gdy¿ ona uzasadnia
wydanie czterech miliardów euro w Genewie. Zatem znaleæ siê musi, gdy¿
usprawiedliwia obrót finansowy w Europie. Jak tego doka¿¹ w Genewie, wobec
nieskoñczonej podzielnoci materii, to bêdzie równie¿ ciekawa sprawa dla reporterów, którzy w kwestiê zamontowali ju¿ Boga.
Uk³ad równañ Autora potrafi odpowiedzieæ na ka¿de pytanie dotycz¹ce materii.
Jednak¿e potrafi te¿ wyjawiæ trudnoci tkwi¹ce w poznaniu.
Wiadomo, ¿e wynik Autora jest pierwszym wynikiem historii nauki w jej
poznawczym ci¹gu pytañ o przyczyny.
Jednakowo¿ nie jest to w³aciwa forma konstatacji. Wynik bowiem przedstawia i ustala skalê czasow¹ ludzkich wysi³ków nad poznaniem. Wprowadza nas
na powrót w czas pocz¹tkowy, od którego zaczêto zastanawiaæ siê nad porz¹dkiem wiata.
Jestemy wiadkami pytania o kierunek cz³owieka te¿. Rozwój mylenia,
jego zasobów wiadomoci, pytañ o kierunek wartoci, a mo¿e i potrzebê poznania?
Wynik usprawiedliwia stawienie powy¿szych kwestii.
Pojawi siê jako oczywista myl konstrukcji pytajnej, czy rodzajowi ludzkiemu przys³uguje powszechnoæ korzystania z poznania, które przecie¿ jest aktem
elitarnym? Czy mo¿e nale¿a³oby przywróciæ kierunek zapocz¹tkowany dzia³alnoci¹ pitagorejczyków? A tu³aj¹cy siê gdzie w renesansie nad bramami domów, procul este profani?
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Referencje:
Artyku³ powsta³ wobec tekstu recenzji prac Autora wypowiedzianej przez
profesora Feliksa Barañskiego, lwowskiego wspó³pracownika profesora Stefana
Banacha.
Na podstawie recenzji pojawi³y siê monografie Autora: Generalia w formule poznania oraz Teoria cz¹stek elementarnych Hollyego teoria dystrybucji.
Recenzja profesora Barañskiego wydrukowana zosta³a w drugiej wspomnianej
monografii (vide np. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagielloñska).
Powy¿szy tekst wypowiada recenzjê profesora Barañskiego jêzykiem humanistycznym, dostêpnym ka¿demu czytelnikowi, w czym ju¿ zas³uga Autora nie
jest zbyt wielka. Natomiast przedstawia mo¿liwoæ rozwiniêcia (formalnych) tez
Autora w kierunku rozwa¿añ kulturowych. Szukania wiadomoci w naszych
poczynaniach mylowych.
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Z RÊKOPISÓW KS. AUGUSTYNA JAKUBISIAKA
DOTYCZ¥CYCH JEGO PRAC
O JÓZEFIE MARII HOËNE-WROÑSKIM*
I
Monsieur le Professeur
Vous m’avez demandé de Vous présenter le com[...]ndu compte-rendu de ma
thèse sur la philosophie de Hoëne-Wronski. Il est le suivant.
Je veux donner à mon travail le titre suivant: „Philosophie Absolue de Hoëne
Wronski (1)”
C’est Wronski lui-même qui appelait sa philosophie absolue. Il l’appelait ainsi, parce que selon lui tout l’édifice de cette philosophie repose sur un principe
inconditionnel des choses sur qui porte dans sous son essence même la con(1) Josephe Marie Hoëne Wronski, né en 1788 en Pologne Prusienne, près de Posen; m il
est mort à Paris en 1853. Sur sa vie voir: Augé L., Notice a sur Hoëne Wronski, Paris, 1865
Et sur ses ouvrages: Augé L., Supplément à la Notice sur H.W., Paris, Gauthier-Vilars, 1866.

[2]
dition de son existence, c. à. d. sur l’absolu. L’absolu n’est que l’identité primitif primitive du savoir et de l’être.
Etant par soi–même, l’absolue constitue le principe premier et inconditionnel des choses. Toutes les réalités existantes physiques et morales dérivent de
l’absolu, comme de sa source primordiale; car tout ce qui existe n’est que la
détermination de l’être et du savoir, dont l’identité constitue l’essence de l’absolue. A mesure que se ces deux élements, l’être et le savoir se séparent, à l’identité primitive de l’absolu succède lsa diversité Le développement graduel de cette
diversité entre l’être et le savoir n’est rien autre, que la créaation des choses.
L’univers donc et toutes les choses créees dérivent de l’absolu. comme de
leur véritable cause efficiente.
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[3]
Mais d’autre part ils se rapportent à l’absolu, comme à leur but véritable,
comme au terme dernier de leur devenir, comme à une véritable cause finale. De
quelque manière qu’on procède à la connaissance de l’univers, à posteriori ou à
priori, on arrive à ses deux élements primitifs à l’être et le savoir. Mais ces deux
élements, bien qu’indispensablement impliqués dans la constitution de chaque
chose sont essentiellement héterogènes l’un à l’autre. L’être constitue l’élement
individuel des choses; Lle savoir en est l’élement universel. Outre cela l’être est
caractérisé par l’inertie et le savor, au contraire, est doué de la spontaneité Enfin, l’être des même chez l’homme ne subsiste que dans un état relatif dépendant des conditions physiques ou terrestres et par conséquent dans un état hétéronomique; tandis que le savoir, surtout chez l’homme subsiste déjà dans un état
autonomique, absolu. Ces deux élements donc se trouvent l’un vis à vis l’autre
[4]
dans une véritable opposition. A ce manque d’harmonie entre ces deux principes constitutifs est due l’imperfection des choses créees.
Plus dans une chose le savoir est détaché de son être, plus ils perdent l’influence réciproque de l’un sur l’autre, plus grande est l’imperfection de cette
chose. L’homme p. ex. chez qui dont l’être n’est pas encore détaché de son savoir, possède la conscience immediate de cet être, c.à.d. l’aperception pure du
moi, par le simple exercice de son savoir spontané. Mais déjà chez les animaux,
où le savoir et l’être se trouvent entièrement separés, isolés, il n’y a plus, comme chez l’homme de la conscience immédiate de soin que être, mais une conscience médiate ou l’apprehension empirique du moi resultant d’une simple réaction causale entre le savoir et e son etre correspondant. L’extinction de la
conscience et par là même, l’imperfection des choses va dans le sens invers avec
le développement de la séparation du savoir et de l’être
[5]
Qu’est ce qu’il donc manque à la perfection des choses, dans quel sens doit
se faire le procès d’amélioaration de l’univers?
Il manque aux choses d’harmonie, de reconciliation entre le de leurs principes constitutifs, l’harmonie de plus étroite, jusqu’a l’unité, l’homogéneité, l’identité.
Or une telle réconciliation harmonieuse ne peut se faire que dans l’absolu et
par l’absolu. L’absolu est l’unique terme de l’harmonie de l’univers. Il est donc
le véritable but, le terme dernier terme du développement de l’univers.
Mais où, et par quel moyen peut–on découvrir ce principe sublime qui est
capable de réconcilier les principes opposés de l’univers? Et d’abord, Où ou se
trouve l’absolu – lui même?
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Il faut le chercher dans ses principes constitutifs, le savoir et l’être, dont
l’unité consititue son essence intime.
On ne le trouvera pas dans l’être des choses, l’être qui par son isolement avec
le savoir est devenu deve[...]
[6]
nous le savons déjà, relatifs
Si donc l’absolu n’existe pas dans l’être, il doit se trouver dans le second élement constitutif de l’univers, dans le savoir.
Mais par quel moyen peut on l’y atteindre atteindre?
A l’aide de notre savoir, Car le savoir subsiste déjà chez l’homme dans son
un état absolu, indépendant des conditions etrangèrs, c. à. d. dans son inconditionelle, autonomique et infinie activité propre
En le considérant dans toute sa pureté indépendamment de conditions p physiques de son existence, c.a.d. comme Raison, notre savoir n’appartient nullement à la nature humaine, ell il est universel, absolu.
Contenant en nous la réalité absolue nous possédons en nous une faculté pour
la rechercher. C’est la spontanéité absolue de la Raison humaine. A l’aide de
cette faculté inhérente à notre savoir nous pouvons saisir l’absolu qui y est contenu.
[7]
Mais ce n’est pas par une simple expérience ni par le contacte ou l’intuition
mystique qu’on atteindra l’absolu: cette réalité suprême ne se manifeste pas dans
ce monde de manière à pouvoir être saisie par les sens, ni atteinte par quelques
inductions rationnelles, tirées du phénomenes physiques. Elle n’e peut non plus
être saisi par le savoir, qui comme une espèce de miroir réfléchit le monde déjà
existant. Ni enfin Enfn, on ne l’atteindra point par un contacte intérieur, par une
sorte de contemplation ou de l’intuition mystique. On ne l saisira l’absolu par
aucun autre moyen que par un acte spontané, excer exercé par la p toute–puissante virtualité de la Raison de l’homme.
Une faculté pareille qui peut spontanément, c’est à dire, par elle même tirer
le principe de toute réalité est une Faculté Créatrice, analogue à la faculté créatrice de Dieu; elle n’en ne peut
[8]
différer que par le degré d’intensité de la faculté primitive qui n’est aussi que
la spontaneité absolue de la Raison Suprême du Créateur. „Munis de cette toute–puissante et infini faculté de la Raison pure, nous pûmes remonter jusqu’au
principe premier de l’univers, à l’essence intime de la diversité: Et partant de ce
principe suprême, nous pûmes en déduire la création entière, c.à.d. toutes les
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réalités existantes, physiques et morales, jusqu’à leur glorieux terme, à l’être raisonnable, à l’homme, ce nouveau créateur (1)”
De telle manière une seule et toujours la même loi de création accomplira la
reforme générale de toutes sciences: „Les différentes branches de notre savoir
qui forment respectivement les diverses sciences et la philosophie, doivent toutes, comme autant des réalités distinctes
(1) Wronski, Conferences Europeennes, p. 3, Metz, 1851

[9]
de l’univers, être constituées identiquemment par cette unique loi de création.
Et alors cette constitution absolue d’une branche quelconque, scientifque, philosophique ou même théologique, pourvu qu’elle présente le système accompli et
développé par la loi de création, offrira nécessairement un modèle pour la constitution pareille de toutes autres branches de notre savoir (1)”
Mais la fondation ou la reforme de la philosophie et des sciences n’est qu’une
moitié de la réconciliation des principes de l’opposés de l’univers Apres la découverte de l’absolu et la déduction purement rationnelle de son essence de toutes
réalités, il restera encore sa réalisation effective dans l’être.
(1) Wronski, Prospectus de la Philos. Absol., 20

[10]
Cette réalisation l’homme l’accomplira en lui–même et en dehors de lui par
la–même virtualité créatrice de sa Raison „Cette création spéciale ayant pour but
l’accomplissement de la Création Divine du monde, devient l’objet de la philosophie pratique qui achève le système de Wronski.
On voit par là, que la Philosophie Absolue de Wronski est constituée de deux
parties essentielles: l’une théorique dont l’objet est la création découverte de la
loi suprême de la création et la fondation à l’aide de cette loi de la réalité absolue: et l’autre, pratique qui a pour l’objet la fondation peremptoire de toutes les
réalités rélatives à ce monde, telles que sont celles des sciences, de la politique
et même de la morale, et même de la religion.
[11]
De ces deux parties constitutives du système de Wronski, je m’appliquerai
spécialement à l’etude de la premiere. Pour la seconde je m’en bornerai à l’exposer de son idée generale à en exposer l’idée générale.
La thèse que je veux preparer va comprendre l’Introduction et hu sept chapitres génerales.
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Dans l’Introduction je vais donner la notice sur la [...] vie de Wronsq[...]
Wronski, la liste de ses oeuvres philosophiques et esquisser brièvement le plan
de nom trav exposé.
Dans le Ie chapitre je veux exposer les principes de la méthode employée par
Wronski dans son système, spécialement dans sa découverte de l’absolu.
Le IIe chapitre sera consacré à l’exposé d’idée fondamentale de la philosophie de Wronski, d’absolue que l’auteur polonais a prétendu trouver
[12]
Dans le IIIe chapitre je veux examiner le rôle d’absolu dans la philosophie,
la reforme qu’il va va y va operer.
Dans IVe je veux exa envisager la même reforme dans la Morale et politi
Morale et Politique.
Dans Ve chapitre j’envisagerai le rôle d’absolu pour la réforme des sciences.
Dans le VIe après avoir exposé l’idée générale de la philosophie de Wronski, j’indiquerai les influences principales que l’auteur polonais a subi dans la
formation de sa doctrine
Une brève critique dans le résumé de mon étude, fera l’objet de VIIe chapitre qui achèvera mon travail sur Wronski. ––
[13]
Tel est le plan géneral du sujet que je me propose d’étudier et que je[...] j’ose
de Vous presenter, Monsieur le Professeur, en Vous priant, de ne lui pas refuser
votre précieuse direction.
Veuillez, d’agréer, Monsieur le Professeur, l’expression de mon plus profond respect
Abbé Augustin Jakubisiak
31 quai de Bourbon
Paris IVe
Paris, le 29 Mai 1913
II
[10.]
La Connaissance Le sentiment
L’action de l’etre sur le savoir: Le Sentiment
L’etre et le savoir, les deux dont resulte l’homme se trouvent partout, comme elements constitutifs de chaque réalité existante. Chaque chose resulte aussi
de l’union de l’etre et du savoir.
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De meme que l’homme l’etre de l’homme, le corps constitue le principe de
son existence individuellee
De meme que chaque homme possède unle corps, qui est le principe de son
existence individuelle de même toute chose possède aussi son corps qui est aussi son le principe de son existence particulière (singulière individuelle.
De plus De plus Cele corps de l’homme aussi bien que l’etre des choses appartenant à la matiere sont soumis tous les deux au même determinisme de la
nature matière.
De plus, comme toute homme outre le corps possede une ame unle savoir,
un principe universel qui est l’essence de son ame, de même chaque chose
possède aussi qui est
De plus, ch comme tout homme possede outre sonle son corps son ame une
ame, dont l’essence est le savoir, un principe universel – de mem
[11.]
de même que chaqun De plus, comme chaque homme possede outre son
corps, une âme, dont l’essence est un principe universel – le savoir, de même
chaque chose possede est doué aussi d’ possede aussi un principe universel en
sonun savoir, qui est egalement son essence
Il y a cependant par rapport à cet autre ce dernier principe une profonde difference profonde entre l’homme et les choses. (les autres réalités) Chez l’homme, le savoir est le principe d’activité, le centre de personnalité le moi en l’esprit
conscient de lui même. Tandis que dans une chose le savoir n est point conscient
[...]: il n est y est, que ce qui pour un etre int[...] être intelligent peut devenir un
objet du savoir conscient de cet etre intelligent.
Proleg. 103
Ainsi, chez l’homme le savoir se trouve dans un plus haut degré du developpement, que chez une autre réalité quelconque.
L L L’homme peut donc dans sa qualité d’etre intelligent reconnaitre dans
chaque choses existante les deux elements constituf constitutifs: de cette chose:
leson savoir universel, qu’il possède en lui–même, mais dans un plus haut degré
du developpement et même l’etre individuel de cette chose: il n’a pour cela qu’a
reprodura dans son savoir reproduire dans son savoir les deux elements constitutifs de la chose dont il s’agit ou pour parler plus exactement par son intelligence.
Or cette reproduction par l’intelligence de l’homme du savoir et de l’etre d’une
chose existante est précisément ce qui forme pour l’homme la connaissance
Prol. 101.
[12.]
Mais cette reproduction elle–même n’est possible, sans que le savoir de
l’homme se soumet préalablement à l’action de l’être de chose etrangère dont il
acquiert la connaissance.
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Ainsi la connaissance implique une double action reciproque de l’être et du
savoir:
une, où le savoir de l’homme est subit passivement action de l’être (etranger), et une autre, où ce savoir devient devenu actif, reproduit l’action (?) ce que
lui apporté l’action de l’etre en objet de la connaissance.
Passons maintenant aux de[...]fs de ce double processus cognitif.
×

×

×

Pour que la connaissance existe il faut d’abord que l’etre d’une chose qui est
est va devenus est constituer l’objet de cette connaissance nous soit donnée. Ainsi l’action de l’etre sur le savoir abord la connaissance.
De f quelle facon s’effectue ce rapport mysterieux entre les principes si etrangers, aussi profondement changers opposés – de l’ l’action de l’etre sur le savoir? Par un contact une sorte de communication, même d’identification momentanée de l’etre des choses dont il s’[...] au savoir de l’homme.
Proleg. Propeud. II, 26.
[13.]
Mais l’etre etre d’une chose ne peut agir directement sur le savoir de l’homme: elle il effectue produit son action, moyennant le corps de l’homme. Ce Ce
sont précisemment les sens externes qui mettent notre âme au contacte avec ces
objets et qui y etablissent une especes d’identification communication, une
espèce d’identification momentanée (1)
Proped. II, 26.
Le moi.
Dans ce contacte du savoir de l’homme ave sujet avec l’objet l’action principle provient de l’etre de l’objet – de l’etre des choses. Ce ne n’est que sous
l’influence ou sous une causalité exterieure purement mécanique de cet etre, que
le savoir le sujet que le savoir humaine réagit d’une manière purement mécanique aussi physiquement physiquement, en transformant par le moyen de sens
l’être venu du dehors en objet de sa connaissance, en representation ou intuitions
sensibles. ses qualités[?] secondaires .......... Ses Elles sont externes ou internes
Internes accompagnent externes.
Ce ne sont pas encore de connaissances: ce ne sont que des vues simples,
des apparences pures des choses qui con fournissent des materiaux
(1) La sensibilité ne sert qu’à nous mettre en contacte avec les objets de notre connaissance et a nous identifier momentanément avec ces objets:
7 manus. 24
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[14.]
bruts de connaissances
7 man., 30
Cf. Kant
Le moi savoir de l’homme, ou
Ainsi
L’ame ou le moi de l’homme qui prend part dans cette première operation
cognitive, le moi sensible, passif et qui est l’attribut l’an de l’animal n’a pas la
conscience immédiate ni de l’etre des choses, ni meme qu de son propre être: il
n’en a qu’une conscience mediate, point resultant de l’experience, d’une simple
apprehension une conscience empirique «Dans cet etat, dit Wronski, l’homme
n’envisage son moi que comme un objet etranger à lui même; et par cette raison, il ne peut encore le designer que par la troisième personne, jusqu’à l’epoque, où ils commence du verbe. Tel est l’etat des enfants, précisément jusqu’à
l’epoque, où ils commencent à employer la première per personne du verbe à
l’emplo[...] qui accuse leur eveil à la conscience»
Apod. 185
Cette conscience empirique Wronski l’appelle empirique ou sentimentale ou
tout court simplement le sentiment Ainsi le sentiment n’est qu’un etat
Jusqu’a l’eveil propre propre de la conscience immediate l’homme n’a que
de la réalité, l’homme n’a que des simples apprehensions des choses, il n’a que
des sentiments.
[15.]
Le sentiment ne donc, selon chez Wronski, qu’un etat infime de la conscience de l’homme, entièrement independant de la spontaneité de l’intelligence de
l’homme, un etat «heteronomique ou le ce moi d eprouve d’une manière purement passive une influence etrangère, ou une causalité extérieure exercée sur lui
du dehors, par l’etre des choses.
Ainsi, „l’etre des choses, les innombrables réalités existantes ou crées, dont
la presence dans l’univers, manifestée à l’homme par leur causalité exercée sur
sa conscience.
Proleg. 107
sentimentale ou passive, est entierement independant de la spontaneit de son
Prol. 107 (consc. sentimentale)
esprit ou de son intelligence, c. a. d. entierement Hetéronome par rapport
à cette spontaneité ou virtualité créatrice de l’homme, comme le déclare cette
conscience sentimentale ou passive elle–même, qui en lui apprenant l’existence
de ces réalités de l’univers, les place expréssément hors du moi de l’homme,
c. a. d. dans son non–moi, lequel constitue ainsi, un fait irrécusable et d’egale
valeur que le moi, lui–même.”
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Proleg. 107
Mais cet etat d’heteronomie ou de la dependance de l’etre a[...] dans la conscience n’est que le passager. Il lui succede l il lui succede l’etat d’autonomie,
ou le savoir humain devient ac exclusivement actif. –––
Voila, comment se la chose se passe.
[fin de la page 15]
z rêkopisu odczyta³ Robert Zaborowski

List ks. Augustyna Jakubisiaka do niezidentyfikowanego adresata (jak wynika z treci listu, najprawdopodobniej ewentualnego promotora pracy) oraz rozdzia³ powiêcony uczuciu
 bêd¹cy jedynie czêci¹ (wed³ug stron rêkopisu ss. 1015) zarysu przysz³ej pracy o Józefie
Marii Hoëne-Wroñskim, pochodz¹ z Archiwum Augustyna Jakubisiaka, które znajduje siê
w zbiorach Société Historique et Littéraire Polonaise i Biblioteki Polskiej w Pary¿u.
Odnona jednostka jest wed³ug obecnego oznaczenia opisana nastêpuj¹co:
akc. 3432: Dwa rêkopisy prac o Hoene-Wroñskim. Pucizna ksiêdza Augustyna Jakubisiaka, wstêpnie uporz¹dkowa³ Krzysztof Kalka.
Nad rêkopisami ks. Augustyna Jakubisiaka mog³em pracowaæ w trakcie pobytu w Pary¿u
w padzierniku 2009 r., który by³ mo¿liwy dziêki stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego im. dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej.
Société Historique et Littéraire Polonaise i Bibliotece Polskiej w Pary¿u dziêkujê za wyra¿enie zgody na druk rêkopisów ks. Augustyna Jakubisiaka.

R.Z.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
JÊZYK POZA GRANICAMI JÊZYKA II
TUMIANY 2425 CZERWCA 2010

W dniach 2425 czerwca 2010 w Tumianach odby³a siê druga ju¿ miêdzynarodowa konferencja z serii Jêzyk poza granicami jêzyka. Tym razem tematem
przewodnim by³ spór o pierwszeñstwo miêdzy semantyk¹ a pragmatyk¹. Konferencja zosta³a zorganizowana przez Wydzia³ Humanistyczny Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego, a mówi¹c dok³adniej  przez Instytut Filozofii oraz
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej.
W czwartek 24 czerwca odby³o siê posiedzenie plenarne, a nastêpnie obrady
w dwóch sekcjach A i B. Konferencjê otworzy³a dyrektor Instytutu Filozofii
E. Starzyñska-Kociuszko. Referaty plenarne wyg³osili: Tadeusz Skalski z £odzi, Igor Archipow z Sankt Petersburga, Józef Dêbowski z Olsztyna, Zbys³aw
Muszyñski z Lublina, Michael Fleischer z Wroc³awia, Aleksander Kiklewicz
z Olsztyna. T. Skalski w swoim wyst¹pieniu analizowa³ trzy aspekty jêzyka:
przyrodniczy, semantyczny, medialny. G³ównie uwagê skupi³ na aspekcie medialnym. Sformu³owa³ wiele ró¿nych pojêæ, które mog³yby u³atwiæ rozumienie
tego aspektu, lecz  jak sam zaznaczy³  jego propozycja nie jest gotow¹ teori¹
aspektu medialnego. I. Archipow przedstawi³ nowe paradygmaty opisu jêzyka.
Powi¹za³ je z dylematami procesów poznawczych i ukaza³ ich znaczenie w kontekcie wspomnianych paradygmatów. J. Dêbowski w swoim wyst¹pieniu próbowa³ pokazaæ konsekwencje metafizyczne, epistemologiczne i pragmatyczne
semantycznego realizmu oraz antyrealizmu. G³ównie skupi³ siê na semantycznym antyrealizmie Dummetta i Putnama, których pogl¹dy w kontekcie klasycznej koncepcji prawdy prowadz¹ wprost do deflacjonizmu albo te¿ (co najwy¿ej)
do justyfikacjonizmu. Z. Muszyñski zastanawia³ siê nad semantycznymi i pragmatycznymi sk³adnikami treci komunikatu. Treæ komunikatu ma w³asnoci semantyczne, tzn. komunikat jest o czym, odnosi siê do czego. W³asnoci te sk³adaj¹ siê na semantyczny komponent treci komunikacji. Podmiotowy proces
ustalania odniesienia treci komunikatu, interpretacja komunikatu zale¿ne s¹ od
okrelonych w³asnoci uczestników komunikacji. Zbiór/system takich w³asnoci
stanowi z kolei komponent pragmatyczny. Na komponent ten sk³adaj¹ siê uwa-
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runkowania indywidualistyczne (psychologiczne) oraz spo³eczne (kulturowe).
G³ównym problemem, jaki stara³ siê rozwa¿yæ autor referatu, by³a natura obu
sk³adników treci komunikatu oraz natura relacji miêdzy nimi. F. Fleischer
w swoim wyst¹pieniu postulowa³ powstanie nowego sposobu komunikacji.
Z punktu widzenia procesów ewolucyjnych da siê  zdaniem autora  zaobserwowaæ powstanie nowego rodzaju komunikacji. Nazwa³ go komunikacj¹ bezrefleksyjn¹, a jej uczestników bezrefleksyjnymi. Punktem wyjcia dla opisu tego
zjawiska mia³a byæ reprezentowana (miêdzy innymi) przez Ellen J. Langer koncepcja mindfullness. A. Kiklewicz przedstawi³ funkcjonalne aspekty jêzyka
w ujêciu takich badaczy jak Ch. Morris, M.A.K. Holliday, A. Awdiejew/G. Habrajska i in. Omawiaj¹c relacje miêdzy semantyk¹ a pragmatyk¹, olsztyñski badacz szczególnie zwróci³ uwagê na status semantyki jako swego rodzaju substratu czynnoci jêzykowych, które s¹ realizowane poprzez odniesienie do
opisywanych (wprost lub porednio) stanów rzeczy. W komunikacji jêzykowej
wystêpuje tak¿e zjawisko, które autor okreli³ jako pragmatyka bez semantyki  chodzi o sytuacje komunikacyjne, gdy oddzia³ywanie na adresata jest oparte na jêzykowej formie komunikatu lub na elementach otoczenia aktu mowy.
Kiklewicz przedstawi³ analizê przypadków z takich zakresów komunikacji masowej, jak reklama, komunikacja retoryczna, komunikacja propagandowa i in.,
a tak¿e z zakresu komunikacji interpersonalnej, omawiaj¹c manieryczne u¿ycie
nazw w³asnych w jêzyku tzw. noworuskich.
Po po³udniu mia³y miejsce obrady w dwóch sesjach. Oleg Leszczak przedstawi³ referat Semantyka  syntaktyka  pragmatyka: funkcjonalno-pragmatyczna
rewizja pojêæ. Wed³ug tego autora klasyczna dystrybucja aspektów (sk³adowych)
semiotyki, wywodz¹ca siê z koncepcji Ch. Morrisa, posiada wszystkie typologiczne
cechy fenomenalistyczno-behawiorystycznego podejcia i nie mo¿e byæ uwa¿ana
za uniwersalistyczn¹ lub ogólno-dyscyplinarn¹. Z punktu widzenia metodologii
funkcjonalno-pragmatycznej zarówno znak, jak i dowolny system semiotyczny jest
zjawiskiem relacjonistycznym oraz psychospo³ecznym (antropocentrycznym). Po
pierwsze  bytuje wy³¹cznie w dowiadczeniu psychospo³ecznym jednostki ludzkiej i z za³o¿enia jest funkcj¹ pragmatyczn¹ (poniewa¿ s³u¿y oznaczaniu), po drugie  jest zbiorem relacji semantycznych (treciowych) i sygna³owych (formalnych). Zatem wszystkie relacje semantyczne i sygna³owe s¹  zdaniem autora
referatu  podporz¹dkowane pragmatyce. Dominika Boroñ przedstawi³a referat
powiêcony zwi¹zkowi miêdzy humorem a jêzykiem filozofii. Stara³a siê nawietliæ kilka wybranych aspektów tego zagadnienia. Piotr Markiewicz w referacie
Neuropsychologia pragmatycznych zachowañ jêzykowych dokona³ krytycznego
przegl¹du badañ deficytów pragmatycznych w zachowaniach jêzykowych i komunikacyjnych z perspektywy neuropsychologii poznawczej. Analiza niektórych
zjawisk patologii mózgowej (np. afazja, urazy mózgu TBI, pragmatyczne zaburzenia jêzykowe PLI) pozwala  zdaniem Markiewicza  ustaliæ znaczenie prag-
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matyki w zachowaniach jêzykowych. Monika Cichmiñska przedstawi³a referat
Mam big stresa: Wiedza potoczna, definicja kognitywna a psychologia w jêzyku potocznym. Stara³a siê odpowiedzieæ na pytanie, w jakim stopniu elementy
wiedzy naukowej przenikaj¹ do potocznego obrazu wiata; czy definicja kognitywna, zaproponowana przez etnolingwistów, mo¿e s³u¿yæ do definiowania pojêæ opisuj¹cych takie zjawiska ¿ycia codziennego, jak stres czy depresja, które
s¹ powszechnie u¿ywane w potocznym jêzyku polskim i angielskim, a wydaj¹
siê zawieraæ w sobie elementy wiedzy potocznej i naukowej. Annette Siemes w
swoim wyst¹pieniu zatytu³owanym Wspó³zale¿noæ semantyki i kontekstów czasowych i merytorycznych  wyniki badania empirycznego przedstawi³a analizê
werbalnych opisów ze wzglêdu na has³o doradztwo podane w ró¿nym czasie
przez uczestników æwiczeñ na dwóch ró¿nych uczelniach wy¿szych. Kontekst
sytuacji badawczej utworzy³y m.in. podany przez tytu³ i treæ zajêæ temat, jak
równie¿ specjalnoæ, na której owe zajêcia mia³y miejsce: corporate identity
i public relations. Autorka zajê³a siê ledzeniem specyficznego procesu komunikacyjno-dydaktycznego na wybranym przyk³adzie. Zwróci³a uwagê na procesualnoæ komunikacji oraz zale¿noæ przypisywañ znaczeñ od kontekstów,
w których owe przypisywania powstaj¹. Marzenna Cyzman wraz z Tomaszem
Markiewk¹ przygotowali referat zatytu³owany How to do Austin with Derrida
and Fish? O Fisha lekturze Austina. Sformu³owali tezê, ¿e nie da siê dyskutowaæ na temat relacji miêdzy semantyk¹ a pragmatyk¹ bez zmierzenia siê z niektórymi filozoficznymi problemami. Aby zatem powiedzieæ co o zagadnieniu
udanego aktu mowy, musimy  zdaniem autorów  za³o¿yæ najpierw pewien
sposób rozumienia pojêcia fakt (a takie za³o¿enie zawsze bêdzie mia³o filozoficzny charakter). S³awomir Wacewicz i Przemys³aw ¯ywiczyñski przestawili
referat Semantyka a pragmatyka spór o pierwszeñstwo w filogenezie. Przyjmuj¹c perspektywê ewolucji jêzyka, zrekonstruowali relacjê miêdzy pragmatyk¹
a semantyk¹, opieraj¹c siê na dwóch zasadniczych ustaleniach. Pierwszym z nich
jest wymóg uczciwoci komunikatu jako podstawowe ograniczenie nak³adane na
komunikacjê przez logikê ewolucyjn¹. Po drugie, co poniek¹d wynika z poprzedniego punktu, komunikacjê naczelnych innych ni¿ cz³owiek okrela siê jako zorientowan¹ na odbiór (reception-driven). Chc¹c zatem odpowiedzieæ na pytanie o pierwszeñstwo, a referat dotyczy³ systemu komunikacji cz³owiekowatych,
który nie charakteryzuje siê wieloma cechami w³aciwymi jêzykowi (np. brak
odniesienia symbolicznego i sk³adni), kluczowym problemem staje siê  wed³ug
autorów  odpowiednie zdefiniowanie pragmatyki i semantyki. Pawe³ Piotrowski, zastanawiaj¹c siê na znaczeniem jêzyka w procesie wychowawczym, sformu³owa³ pytanie, czy mo¿na mówiæ zasadnie o funkcji osobowociowotwórczej
jêzyka, rozpiêtej gdzie miêdzy nazywaniem wiata a komunikacj¹ interpersonaln¹. Przedstawiony referat by³ prób¹ odpowiedzi na to pytanie. Renata Makarewicz w swoim wyst¹pieniu zwraca³a uwagê s³uchaczy, ¿e redundancja zrów-
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nowa¿ona  bêd¹ca po¿¹danym elementem komunikacji w szkole  winna prowadziæ do zmian w ca³ym systemie edukacyjnym. Niko³aj Alefirenko analizowa³ semantyczny i pragmatyczny wymiar znaków nominacji poredniej. Feliks
Litwin podj¹³ siê zagadnienia relacji miêdzy rozmytym charakterem treci wyrazu a problemem rozumienia. Zoja Nowo¿enowa w referacie Semantyka i pragmatyka zdañ czasownikowych omawia³a dwie tradycje opisu zdañ czasownikowych: semantyczn¹ teoriê sk³adniow¹ oraz funkcjonalno-komunikatywn¹.
Micha³ Dymarski podj¹³ siê rekonstrukcji semantyki i pragmatyki zdañ czasownikowych, za Elena Pczelincewa-Czerkasy przedstawi³a semantykê i pragmatykê transpozycji.
W pi¹tek od rana obrady konferencyjne przebiega³y w dwóch równoleg³ych
grupach. Sekcjê A rozpocz¹³ referat Jaros³awa Strzeleckiego. Zaprezentowa³ on
dwa modele relacji miêdzy pamiêci¹ a percepcj¹. Stara³ siê pokazaæ, jak kszta³tuje siê rozumienie klasycznej koncepcji prawdy w ka¿dym z dwu wyró¿nionych
modeli. Nastêpnie Arkadiusz Faltyn w referacie Czy wiat hermeneuty jest wyrobem gotowym? Pogl¹dy H.-G. Gadamera oraz P. Ricoeura wobec problemu
pragmatyki przedstawi³ stosunek hermeneutycznej filozofii jêzyka, prezentowanej przez Gadamera oraz Ricoeura, do kwestii pragmatyki definiowanej za
R. Carnapem jako relacja (lub te¿ ich zespó³) wyra¿eñ jêzyka oraz jego desygnatów do u¿ytkowników tego¿ jêzyka. Andrzej Kubiæ próbowa³ natomiast pokazaæ, ¿e eksternalistyczna (triangulacyjna) semantyka Donalda Davidsona mo¿e
przeciwstawiæ siê sceptycyzmowi semantycznemu Saula Kripkego.
W sekcji B jako pierwszy wyst¹pi³ Sebastian Przybyszewski. W referacie
O wadach jêzyka, znaczenia i sposobu mówienia oraz o mietniku pragmatyki
ukaza³ odmiennoæ perspektyw semantyki i pragmatyki wobec wieloznacznoci
jako takiej i zjawiska niedookrelenia semantycznego w ogólnoci. El¿bieta Pawlikowska-Asendrych opisa³a semantycznie wyrazy z³o¿one wystêpuj¹ce w has³ach reklamowych w niemieckiej prasie kobiecej. Zwróci³a uwagê, ¿e wyrazy
te u¿ywane s¹ g³ównie do celów podwy¿szenia jakoci reklamowanego produktu oraz ¿e wykazuj¹ ró¿nice miêdzy znaczeniem leksykalnym a znaczeniem
pragmatycznym. Punktem centralnym analizy by³ opis znaczenia deskryptywnego, w tym relacji cech semantycznych poszczególnych leksemów badanych z³o¿eñ i ich wp³ywu na znaczenie konotacyjne wyrazów. Oksana Prosianik podjê³a
siê  na podstawie nowych róde³  rekonstrukcji koncepcji znaczenia i wartoci w pogl¹dach F. De Saussurea.
Po po³udniu sekcjê A rozpocz¹³ referat Katarzyny Dembskiej. Wyst¹pienie
dotyczy³o zak³óceñ komunikacyjnych powsta³ych w wyniku wykorzystania rzeczowników rodzaju mêskiego w funkcji generycznej. Materia³ badawczy stanowi³y nazwy zawodowe kobiet w jêzyku polskim i rosyjskim. U¿ycie rodzaju ¿eñskiego mo¿e  zdanie autorki  w pewnych sytuacjach prowadziæ do
nieporozumieñ komunikacyjnych. Nadrzêdnym problemem poruszanym w refe-
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racie by³ wiêc wp³yw gramatycznej kategorii rodzaju na przejrzystoæ komunikatu. Magdalena Górna podjê³a siê przedstawienia koncepcji komunikacji werbalnej wy³aniaj¹cych siê z pragmatycznej filozofii jêzyka. Otó¿ regularnoæ jêzykowych i pozajêzykowych zachowañ spo³ecznych, bêd¹cych istotnym
elementem powodzenia aktów komunikacyjnych, mo¿na  wed³ug autorki  systematycznie wy³o¿yæ, o ile siêgnie siê do aparatu teorii kultury jako systemu funduj¹cego ow¹ regularnoæ. Andrzej Kucner w swoim wyst¹pieniu zatytu³owanym Pragmatyzm Charlesa Sandersa Peircea. Uwagi na marginesie artyku³u
Jak uczyniæ nasze myli jasnymi ukaza³, ¿e pragmatyzm nale¿y dzisiaj do pogl¹dów klasycznych przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, filozofia
Peircea sta³a siê ród³em tradycji pragmatycznej oraz instrumentalizmu. Po drugie, amerykañski myliciel przyjmowa³ typowe dla realizmu uznanie zwi¹zku,
jaki istnieje miêdzy myleniem, jêzykiem i rzeczywistoci¹. Sylwia Filipczuk
podjê³a siê analizy zagadnienia róde³ nieostroci w konwersacjach miêdzy
dzieæmi a doros³ymi na podstawie wybranych przyk³adów z powieci Roalda
Dahla. Sformu³owa³a tezê, i¿ pierwszorzêdn¹ przyczyn¹ braku porozumienia nie
jest nieostroæ bytów, o których mowa w konwersacjach, ale subiektywnoæ podmiotowego ogl¹du dowiadczeniowego. Monika Stolarczyk-Zielonka w referacie Analiza intencjonalnoci zdarzeñ komunikacyjnych w oparciu o za³o¿enia
semantyki dynamicznej próbowa³a dokonaæ syntezy dwóch dziedzin jêzykoznawstwa: semantyki i pragmatyki. Autorka wykorzysta³a znan¹ ju¿ na gruncie badañ anglojêzycznych teoriê semantyki dynamicznej, zak³adaj¹c¹ interakcjê wspomnianych wy¿ej dyscyplin. Niektóre z powsta³ych w tym duchu teorii omówi³a
w czêci teoretycznej pracy. W czêci praktycznej, konstatuj¹c intencjonalnoæ
zdarzeñ komunikacyjnych zaczerpniêtych ze wspó³czesnego jêzyka polskiego
i rosyjskiego, stara³a siê pokazaæ, ¿e dynamiczny sposób ich analizy zdaje siê
mieæ przewagê nad podejciem tradycyjnym, dokonywanym w wietle dotychczasowego rozumienia semantyki b¹d pragmatyki.
Popo³udniowe obrady w sekcji B rozpocz¹³ referat El¿biety Ka³uszyñskiej,
która podjê³a siê obrony realistycznego, tradycyjnego pojmowania prawdy przy
uwzglêdnieniu wzajemnego zwi¹zku, wrêcz wzajemnego uwik³ania jêzyka i rzeczywistoci. Adam Bastek w wyst¹pieniu zatytu³owanym Z punktu widzenia
ontologii: odniesienie przedmiotowe przedstawi³ zarys ontologicznej teorii bez
przedmiotu i jego interpretacjê. Grzegorz Pacewicz zaprezentowa³ semiotyczn¹
analizê s³owa byt. Otó¿ z pojêciem tym ³¹cz¹ siê  zdaniem autora  przynajmniej dwa problemy: (i) byt przekracza hierarchiê pojêæ rodzajowych i gatunkowych oraz (ii) zawiera w sobie niejako dwie strony: esencjaln¹ i egzystencjaln¹. Koncepcja bytu jako pojêcia analogicznego nie rozwi¹zuje tych trudnoci.
Pacewicz s¹dzi, ¿e ujêcie bytu jako wyra¿enia synkategorematycznego jest lepsz¹ drog¹ prowadz¹c¹ do rozwik³ania wspomnianych problemów. Agata Boroñska w referacie O niedefiniowalnoci prawdy syntetycznie przedstawi³a ró¿ne
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definicje prawdy i zwi¹zane z nimi problemy. Jednoczenie wskaza³a na potrzebê (przydatnoæ) definicji prawdy. W tym kontekcie istotne okaza³o siê twierdzenie Tarskiego o niedefiniowalnoci prawdy, a tak¿e argumentacja pluralistów
aletycznych, m.in. Hilarego Putnama, Georga Henrica von Wrighta oraz pónego Wittgensteina. Autorka zwróci³a równie¿ uwagê na aksjologiczny wymiar
prawdy. Jako ostatnia wyst¹pi³a Katarzyna Jab³oñska, która w referacie Prawda
a czas przedstawi³a pojêcie logiki czasu. Przybli¿y³a jêzyk systemu, relacjê nastêpstwa oraz ró¿ne modele czasu. Nastêpnie nawietli³a zagadnienie, jak zmienia siê prawda w kontekcie ró¿nych koncepcji czasu.
Próbuj¹c podsumowaæ konferencjê, zadajmy pytanie, czy uda³o siê jednoznacznie rozstrzygn¹æ spór o pierwszeñstwo miêdzy pragmatyk¹ a semantyk¹.
Oczywicie nie. Wród bardzo ró¿nych wyst¹pieñ i to ró¿nych nie tylko ze
wzglêdu na rozmaitoæ poruszanych problemów, ale tak¿e z powodu odmiennej,
czasami absolutnie innej perspektywy badawczej (empirycznej, stricte teoretycznej, jêzykoznawczej, logicznej, ontologicznej, epistemologicznej, filologicznej
itd.) odnajdujemy argumenty zarówno na rzecz prymatu semantyki, jak i pragmatyki. Zreszt¹ trudno siê spodziewaæ jednoznacznych rozstrzygniêæ w szeroko
rozumianych naukach humanistycznych.
Na koniec zwróæmy uwagê, ¿e konferencja Jêzyk poza granicami jêzyka II
niew¹tpliwie by³a bardzo interdyscyplinarna. Ta mnogoæ punktów widzenia niew¹tpliwie pozwala naukowcom spojrzeæ na przedmiot swoich badañ w zupe³nie nowym wietle, co byæ mo¿e w przysz³oci zaowocuje rozwi¹zaniem dostrze¿onych trudnoci lub te¿ pozwoli sformu³owaæ zupe³nie nowe problemy.
Z drugiej strony kwesti¹ otwart¹ pozostaje, czy przy takiej ró¿norodnoci teoretycznej uczestnicy konferencji byli w stanie w sposób efektywny i racjonalny
anga¿owaæ siê w s³uchanie i dyskusjê nad poszczególnymi referatami.
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III FESTIWAL FILOZOFII DELEUZE, DERRIDA,
FOUCAULT
UWM W OLSZTYNIE, 611 WRZENIA 2010

Kolejna, III edycja Festiwalu Filozofii powiêcona by³a wybranym aspektom
wspó³czesnej filozofii francuskiej. Kluczowe obszary badañ i dociekañ wyznacza³a twórczoæ filozoficzna Gillesa Deleuzea, Jacquesa Derridy oraz Michela Foucaulta. Warto jednak podkreliæ, ¿e w praktyce zakres tematyczny referatów, a szczególnie towarzysz¹cych im dyskusji by³ zdecydowanie szerszy.
Program pierwszego dnia wype³ni³o otwarcie imprezy przez Prodziekana
Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie, prof. Aleksandra Kiklewicza,
dyrektor Instytutu Filozofii UWM, prof. Ewê Starzyñsk¹-Kociuszko oraz dyrektora Festiwalu Filozofii, prof. Bogdana Banasiaka. Dwa wyk³ady warsztatowe powiêcone osobom i filozoficznym dokonaniom Deleuzea oraz Derridy poprowadzi³ B. Banasiak. Ka¿dy z nich mia³ charakter wprowadzaj¹cy,
przypomina³ drogê ¿yciow¹ i najwa¿niejsze w¹tki twórczoci obu filozofów.
Tematyka drugiego dnia festiwalu by³a zogniskowana wokó³ Michela
Foucaulta. Wyg³oszono kilkanacie referatów w dwóch sekcjach. Pawe³ Murzicz
skoncentrowa³ siê na ewolucji Foucaultowskiego filozofowania od mylenia archeolologicznego do genealogicznego. Istotê zmiany upatrywa³ w zerwaniu
z czysto epistemicznym podejciem do filozofii, które zarazem staje siê jednym
z istotniejszych znamion wspó³czesnoci. W podobnym kierunku rozwinê³y siê
równie¿ dociekania Paw³a Bytniewskiego. Rozwa¿a³ on kwestiê stosunku Foucaulta do literatury, podkrelaj¹c, ¿e z czasem to odniesienie traci na znaczeniu, choæ pozostawia trwa³y lad w twórczoci Francuza, widoczny w d¹¿eniu
do generalizacji dociekañ nad podmiotem, wypowiedzi¹ czy dyskursem a¿ do
stworzenia w³asnego, oryginalnego stanowiska. Maja Chmura podjê³a zagadnienie etyki i erotyki w pónej twórczoci Foucaulta. Mariola Kuszyk-Bytniewska
zrekonstruowa³a i skomentowa³a problem kszta³towania siê to¿samoci w kontekcie d¹¿enia podmiotu do rozwoju w³asnej osobowoci (soboci), które
w myleniu Foucaultowskim staje siê nie tylko zagadnieniem teoretycznym, lecz
przede wszystkim praktycznym  dzia³aniem w imiê w³asnego rozwoju, hermeneutyk¹ siebie. Podobna problematyka zdominowa³a referat Anny Markiewicz.

362

Andrzej Kucner

Autorka skupi³a siê na pojêciu w³adzy i zjawisku jej powszechnoci, a zarazem na ca³kowicie sprzecznym z jej natur¹ d¹¿eniu jednostki do autokreacji.
Wyra¿a³o siê ono w wiadomym wyborze przez Foucaulta drogi w³asnego, wewnêtrznego, moralnego rozwoju w imiê wolnoci i tworzenia siebie. Wyst¹pienie goci z Ukrainy, Viktora Savelyeva i Svitlany Povtorevej, by³o powiêcone
zwi¹zkom francusko-rosyjskim w literaturze doby poststrukturalizmu.
Obrady drugiej sekcji otworzy³o wyst¹pienie Miko³aja Ratajczaka, które koncentrowa³o siê na objanieniu i krytyce idei Gouvernementalité (rz¹domylnoci). Jej niew¹tpliwe nowatorstwo wyra¿a³o siê w usi³owaniu objanienia relacji
miêdzy sfer¹ subiektywn¹ a technikami kontroli i rz¹dzenia w praktykach wspó³czesnego pañstwa. Daniel Brzeszcz przedstawi³ i skomentowa³ spopularyzowan¹ przez Foucaulta teoriê panoptykonu, t³umacz¹c¹ swoist¹ wiê miêdzy wiêniem a stra¿nikiem i bêd¹c¹ podstaw¹ do ogólniejszych przemyleñ nad istot¹
relacji spo³ecznych. Ich istotê stanowi fenomen samouJArzmienia w kontekcie wspó³czesnej technologii sprawowania w³adzy i mechanizmów kszta³towania spo³eczeñstwa. Micha³ Podniesiñski rozwa¿a³ zagadnienie relacji miêdzy histori¹ a etyk¹ w kontekcie Foucaultowskiej genealogii. Wojciech W³och
zrekonstruowa³ i skomentowa³ ideê w³adzy suwerennej jako kani na podstawie
kanonicznego ju¿ tekstu Nadzorowaæ i karaæ, poszukuj¹c odpowiedzi m.in. na
pytanie o istotê nowoczesnej w³adzy rozproszonej. Rafa³ Michalski podj¹³ problem wspó³czesnych mo¿liwoci sformu³owania krytycznej teorii spo³ecznej
wed³ug rozstrzygniêæ Szko³y Frankfurckiej oraz Foucaulta. Andrzej Potera³a krytycznie przeanalizowa³ wybrane zagadnienia etyczne pónej filozofii Foucaulta.
Obrady pierwszego dnia zamkn¹³ popo³udniowy wyk³ad Penser laction publiqe avec Foucault prof. Jérômea Heurtaux z Université Paris-Dauphine, powiêcony praktycznym (spo³ecznym, wiatopogl¹dowym, ideologicznym oraz
politycznym) konsekwencjom myli M. Foucaulta. W póniejszej dyskusji rozwa¿ano i omawiano m.in. zagadnienie roli i form zaanga¿owania wspó³czesnych
intelektualistów, w tym szczególnie filozofów, w ¿ycie spo³eczne i polityczne.
Uzupe³nieniem dotychczasowych rozwa¿añ by³y dwa powi¹zane tematycznie referaty wyg³oszone nastêpnego dnia. Przedobiedni¹ sesjê otworzy³o wyst¹pienie Agaty Janaszczyk na temat pochodzenia i swoistoci dyskursu medycznego. Autorka stara³a siê wskazaæ i skomentowaæ tezy M. Foucaulta maj¹ce
istotny wp³yw na formy w³adzy. W zbli¿onym kierunku rozwija³y siê rozwa¿ania Andrzeja Kapusty, który analizowa³ Foucaultowsk¹ koncepcjê szaleñstwa
i psychiatrii oraz ich wp³yw na wspó³czesna postaæ tej ostatniej.
Bohaterem drugiego dnia festiwalu by³ Gilles Deleuze. Interesuj¹cy i wzbogacony estetycznymi walorami prezentacji referat wyg³osi³a Ma³gorzata Jakubowska. Sporód idei o wyranie bergsonowskiej proweniencji autorka wyró¿ni³a
oryginaln¹ koncepcjê czasu rozwa¿an¹ z perspektywy kina. Prób¹ zobrazowania pomys³ów Deleuzea by³y filmowe formy narracji Wojciecha Jerzego Hasa.
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Dalszym rozwiniêciem tej problematyki w kontekcie fundamentalnych kategorii filozofii Deleuzejañskiej, czyli ró¿nicy i powtórzenia, by³o wyst¹pienie
Katarzyny Wejman. Z kolei Emmanuel Lajus zrekonstruowa³ i skomentowa³
wprowadzone przez Deleuzea pojêcie wydarzenia na przyk³adzie w¹tków
z twórczoci Ryszarda Kapuciñskiego. Jednym z wa¿niejszych problemów wywodu by³a kwestia wydarzenia jako indywidualnego prze¿ycia, a jednoczenie
jako bezosobowej osobliwoci.
Obrady drugiej sekcji otworzy³ Rafa³ Ilnicki. Swój referat powiêci³ roli
i znaczeniu pamiêci (w tym pamiêci kulturowej) oraz czynnikom wspó³czenie
ja stymuluj¹cym i determinuj¹cym jej rozwój. Jacek Schodowski krytycznie zrekonstruowa³ koncepcjê schizoanalizy Deleuzea/Guattariego w konfrontacji z tradycj¹ psychoanalityczn¹, rozwa¿y³ równie¿ mo¿liwoæ syntezy obu wspomnianych
pomys³ów. Komparatystyczny charakter mia³o wyst¹pienie Andrzeja Kucnera, który omówi³ relacje miêdzy filozofi¹ Nietzschego i Deleuzea w aspekcie kszta³towania siê francuskiej wyk³adni myli autora Zaratustry, jak równie¿ w licznych
z³o¿onych i swoistych spleceniach obu stanowisk.
Popo³udniowy wyk³ad drugiego dnia festiwalu wyg³osi³a prof. Jadwiga Miziñska. Swoje wyst¹pienie powiêci³a fenomenowi Bezdusznego uniwersytetu.
G³os w za³o¿eniu polemiczny  choæ jak siê póniej okaza³o w wielu kwestiach
jednomylny  doda³a prof. Ewa Starzyñska-Kociuszko, zwracaj¹c uwagê na
postêpuj¹c¹ w ostatnich latach dehumanizacjê uniwersytetów w skali Polski
i ca³ej Europy. Wród propozycji zg³aszanych w póniejszej niezwykle dynamicznej dyskusji sformu³owano propozycjê zorganizowania ogólnopolskiego
kongresu humanistyki, który móg³by siê staæ nie tylko forum wymiany myli,
lecz zmierza³by do sformu³owania wizji rozwoju humanistyki oraz dróg humanizacji instytucji nauki (pe³ny tekst obu wyst¹pieñ dostêpny jest pod adresami:
<http://festiwal.ph-f.org/resume3/mizinska_bezduszny_uniwersytet.pdf> oraz
<http://festiwal.ph-f.org/resume3/starzynska-kosciuszko_uniwersytet.pdf>).
Trzeci dzieñ festiwalu powiêcono twórcy dekonstrukcji. Derridiañski czwartek otworzy³ referat Marka Jêdrasika powiêcony paralelom antyesencjalizmu
tego filozofa oraz buddyjskiej teorii apohavady. W kolejnym wyst¹pieniu Jacek
Sieradzan rozwa¿a³ zagadnienie zwi¹zków i ró¿nic miêdzy koncepcj¹ ostatecznej rzeczywistoci (chory) Derridy a pojêciami i konstrukcjami myli indotybetañskiej. Kwestia dekonstrukcjonistycznej pasji nie-wiedzy oraz otwarcia na nieprzewidywalne w kontekcie tego-co-przychodzi sta³a siê przedmiotem analizy
Piotra Sadzika. Autor d¹¿y³ do uchwycenia swoistoci mylenia Derridy, w którym wyra¿a siê odejcie od toposów zachodniej metafizyki oraz poznawcze
otwarcie na kszta³tuj¹ce siê rozumienie. Na postegzystencjalnym wymiarze dokonstrukcji skupi³ siê B³a¿ej Baszczak. Kluczowym pojêciem jego wywodu by³o
pojêcie nierozstrzygalnoci  istotne z egzystencjalnego oraz filozoficznego
punktu widzenia. Xymena Synak-Pskit analizowa³a relacjê miêdzy Derridiañskim
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i Deleuzejañskim rozumieniem sensu w kontekcie zdarzenia. Interesuj¹c¹, choæ
kontrowersyjn¹ próbê odniesienia cia³a Hegla do pisma Derridy podjê³a Barbara Markowska. Próba konfrontacyjnego odczytania z³o¿onych relacji miêdzy
dwoma odleg³ymi historycznie, lecz powi¹zanymi ideowo projektami filozoficznymi zmierza³a do wykazania obecnoci nieustannych i aktualizuj¹cych odniesieñ do kluczowych tez autora Fenomenologii ducha.
Obrady drugiej sekcji tego dnia otworzy³ Marek Parulski. W swoim wyst¹pieniu podda³ analizie teoretyczno-polityczne aspekty dekonstrukcjonizmu Derridy. Zrekonstruowa³ tezy o swoistoci wspó³czesnych przemian w³adzy, o jej
odwrocie od czysto metafizycznego sposobu ugruntowania i przechodzeniu od
represji jêzyka do represji pisma. Pokrewnej problematyce powiêcony by³ kolejny referat Piotra Juskowiaka. Przeanalizowano w nim kontrowersyjn¹ Derridiañsk¹ koncepcjê wspólnotowoci jako problemu ontologicznego, a tak¿e jako
zagadnienia istotnego w perspektywie filozofii kultury. Kwestia roli i znaczenia
pisma w odniesieniu do wyczerpania jêzykowej perspektywy wiata oraz jego
autonomii wobec podmiotu by³a przedmiotem wyst¹pienia £ukasza Krajewskiego. Przybli¿y³ on podstawowe aspekty koncepcji gramatologii jako techniki percepcyjnej, której istotnym zadaniem okazuje siê ustanowienie integralnej wiêzi
z podmiotem. W sesji popo³udniowej wyst¹pi³a prof. Agata Bielik-Robson z referatem powiêconym m¹drociowym aspektom pónej filozofii Derridy, jej
zwi¹zkom z myl¹ Levinasa, Heideggera jako symbolami dwóch antagonistycznych strategii wobec problemu mierci i skoñczonoci. O¿ywiona i d³uga dyskusja po wyk³adzie skupi³a siê na fundamentalnych ród³ach oraz kwestiach filozofii europejskiej, na zagadnieniu judaistycznego w swej proweniencji mesjanizmu
i wyrastaj¹cej z niego koncepcji ¿ycia.
Ostatni, komparatystyczny dzieñ festiwalu powiêcony by³ wewnêtrznym i zewnêtrznym zwi¹zkom pogl¹dów Foucaulta, Deleuzea i Derridy. Urszula
Zbrzeniak przedstawi³a referat na temat zwi¹zków pónej twórczoci Foucaulta z tradycj¹ cynick¹. Jakub Majmurek zestawi³ i skomentowa³ trzy koncepcje
genezy kapitalizmu (Marksa Foucaulta i Deleuzea). Agnieszka Ziêtek zrekonstruowa³a i porówna³a koncepcje w³adzy M. Foucaulta oraz J. Baudrillarda. Zbli¿onej problematyce powiêcone by³o wyst¹pienie Mateusza Burzyka, zatytu³owane Przemyleæ prawa. Foucault, Derrida, Agamben. Obrady drugiej sekcji
otworzy³ Filip Maj, który zestawi³ i skomentowa³ kluczowe pojêcia koncepcji
K. D¹browskiego (dezintegracja) oraz J. Derridy (dekonstrukcja). Mateusz Falkowski odniós³ siê do kwestii relacji Deleuzea i Derridy w kontekcie sporu
o twórczoæ Artauda i jego miejsca we wspó³czesnym francuskim filozofowaniu, a szczególnie w jego najradykalniejszych ideach. Agata Czarnacka skupi³a
siê na zagadnieniu spo³ecznej filozofii architektury inspirowanej pomys³ami
trzech poststrukturalistów. Wskaza³a na potrzebê namys³u nad przestrzeni¹ jako
na istotne z antropologicznego punktu widzenia miejsce zmagañ. Zagadnienie
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relacji dwóch postaci dekonstrukcji (w ujêciu Derridy i Nancyego) przedstawi³
Tomasz Za³uski. Autor ten nie tylko porówna³ wspomniane koncepcje, ale te¿
odniós³ siê do fundamentalnych za³o¿eñ oraz nastêpstw wynikaj¹cych z obu projektów filozoficznych. Referat zatytu³owany Jacques Derrida  ¯yd, Grek, Egipcjanin? wyg³osi³ ks. Zdzis³aw Kunicki. Skupi³ siê w nim na kulturowych symbolach i ich Derridiañskiej interpretacji. Jacek Dobrowolski podj¹³ zagadnienie
relacji miêdzy myl¹ Nietzschego i Foucaulta, problem autoidentyfikacji tego
drugiego oraz kwestiê paralelnych elementów filozofii obu mylicieli.
Na zakoñczenie festiwalu wyst¹pi³ prof. W³odzimierz Lorenc. Jego próba
odczytania twórczoci Foucaulta, Derridy i Deleuzea jako filozofii skoñczonoci skoncentrowana by³a na wielow¹tkowym odrzuceniu absolutu (jako idei, jako
przedmiotu filozofowania oraz jako cechy mylenia filozoficznego).
Imprezê zakoñczy³ tradycyjny koncert. W tym roku jego bohaterem by³
Ilias Wrazas i piewane przez niego tradycyjne piosenki greckie.
*
Festiwal niew¹tpliwie okrzep³ organizacyjnie. Jego kolejna, olsztyñska edycja  mimo zdecydowanie wê¿szego ni¿ przed rokiem tematu przewodniego
 zgromadzi³a liczn¹ grupê uczestników. Wród niew¹tpliwych pozytywów nale¿y wymieniæ rosn¹ce zainteresowanie przedsiêwziêciem wszystkich licz¹cych
siê orodków naukowych w Polsce. Skala wspomnianego zainteresowania uzmys³awia aktualnoæ, filozoficzn¹ atrakcyjnoæ oraz kulturow¹ donios³oæ wspó³czesnej filozofii francuskiej. Mi³ym akcentem okaza³a siê obecnoæ jej reprezentanta, prof. Jérômea Heurtaux z Pary¿a.
Kolejne edycje Festiwalu Filozofii wskazuj¹, ¿e idea corocznych, mo¿liwie
jak najmniej zinstytucjonalizowanych spotkañ filozoficznych rozwija siê w dobrym kierunku i przyci¹ga kolejnych adeptów filozofii. Szczególnie cieszy coraz liczniejszy udzia³ filozofuj¹cej m³odzie¿y, studentów, doktorantów oraz m³odych pracowników naukowych.
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PROBLÉMY TEOLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ
PREVENCII SYNDROMU VYHORENIA*
Stanislava Prítrska, Prínos duchovných cvièení
svätého Ignáca z Loyoly pre zvládanie a prevenciu syndrómu vyhorenia, Trnavská univerzita
v Trnave, Teologická fakulta, Katedra pastorálnej teológie: Katolícka teológia, Bratislava 2010,
ss. 200.
Teológicko-pedgagogicka práca Stanislavy Prítrskej Prínos duchovných
cvièení svätého Ignáca z Loyoly pre zvládanie a prevenciu syndrómu vyhorenia
týka sa troch hlavných problémov: 1) teológie ako teoretickej podstaty opisu èloveka, jeho existenciálnych a duchovných rozmerov; 2) psychológie ako teoretickej podstaty opisu jeho správania sa; 3) prevencie, spôsobu ako postupova
v akých situáciách ivota. Je to nový pokus teoretického a praktického spojenia týchto rozmerov a vypracovanie duchovnej metódy diagnostikovania syndrómu vyhorenia.
Autorka píe, e cie¾om práce je poukáza na preventívny charakter cvièení
sv. Ignáca z Loyoly v situácii tzv. syndrómu vyhorenia. Prináa svoje úvahy
o osobách, ktoré sa zúèastòovali týchto výcvikov poèas mnohých rokov. Teoretické analýzy zavruje zostava komentárov a individuálnych reflexií na konci
práce.
Problémy teologické a psychologické sú v tejto práci vyjadrené jasne. Sú meritoricky skontrolované znalcom metódy duchovných cvièení sv. Ignáca ks. prof.
RNDr. Ladislavom Csontosom SJ, PhD., ktorý je promótorom tejto dizertaènej
práce. Hlavná truktúra práce má tyri kapitoly.
V kapitole I. Syndróm vyhorenia ako výzva pre prax ignaciánskych duchovných cvièení sú podané definície, prejavy a fázy syndrómu vyhorenia, ïalej
história vzniku a dynamika ignaciánskych výcvikov a pravidlá rozliovania duchov. Autorka píe, ako Ignácove výcviky (ignaciánske cvièenia) môu pomáha
pomáhajúcim. Hlavná definícia syndrómu vyhorenia pochádza od Hendricha
* Autor dziêkuje Siostrze Martinie z klasztoru El¿bietanek w Bratys³awie za lingwistyczn¹ korektê tekstu recenzji w jêzyku s³owackim.
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Freudenbergera (1974), ktorý ako prvý pouil pomenovanie burn-out (slov. vyhorenie), a opísal jeho koncepciu v spolupráci s G. Northem (1992).
Problém vyhorenia je moné analyzova ako fragment teórie stresu (por.
H. Selye, 1936, V. Schreiber, 1985), teórie krízy (por. K. Dabrowski) alebo teórie zdravia (por. J. Køivohlavý 2001). Podobne ako to urobili C. Cherniss,
A. Pines a E. Aronson, C. Maslach a S. Jackson, a tie M.D. Rusch, A. Kallwass,
J.W. Jones, I.A. Friedman. Ve¾ká èas I. kapitoly odkrýva históriu a personálne
základy (biografické, charakterologické a duchovné) výcvikov sv. Ignáca z Loyoly (14911556). Sú tu opísané fázy a spôsoby meditácie biblických textov, ktoré
majú pomáha vo formácii jednotlivca na úrovni telesnej, vô¾ovej, zmyslovej
a citovej. Ïalej píe o kontemplácii evanjelia ako o tzv. uvedení prvom, druhom
a treom, role pamäti a rozumu.
Práca predstavuje nielen problematiku vyhorenia, ale aj iné teologické záujmy autorky, ktoré sa týkajú hlbokých problémov ¾udskej duchovnosti. Patrí
k nim napríklad problematika pravidiel rozliovania dobrých a zlých duchov. Je
moné ich interpretova ako situácie a hranièné stavy, ktoré sú signálmi odmietaných stavov vedomia. Poukazujú na obrátený systém orientácie vo svete (proti sebe, proti iným, proti Bohu).
Psychológia, pedagogika a pastoraèná teológia opisuje smer pomáhania
¾uïom v kritických situáciách za pomoci rôznych metód, a tie poskytuje duchovnú pomoc ¾uïom, ktorí sa nachádzajú v akých situáciách, keï pomáhajú
iným. Pretoe sami vyadujú duchovnú i psychologickú pomoc, Stanislava
Prítrská kladie otázku: Môe metóda sv. Ignáca pomáha pomáhaèom? Karl
Rahner postavil otázku radikálnejie: Má ete Ignác z Loyoly dnes èo poveda
èlovekovi?
V kapitole II. Predpoklady vzniku vyhorenia S. Prítrská opisuje príèiny vzniku syndrómu vyhorenia z poh¾adu psychológie, v kontextoch teórie stresu (tzv.
stresory a salutory) a tie frustrácií a ich prejavov, ktorými sú reakcie kompenzaèné (napr. devalvácia, zniovanie hodnoty druhých a seba samého a pod.), zodpovedajúc opisom, ktoré udávajú J. Køivohlavý, M.D. Rusch, A. Kallwass,
K. Kopøiva.
J. Køivohlavý (1998) za hlavné príèiny vyhorenia povauje extrémnu mieru
slobody alebo kontroly, nezmyselnos kladených poiadaviek, centralizáciu alebo príliné trietenie autority, nadmernú záa zodpovednosti, dlhodobé neplnenie plánovaných úloh, nejasné definovanie poiadaviek, nerealistické oèakávania, nedostatky v horizontálnej a vertikálnej sociálnej komunikácii, nemonos
odborného rastu atï.
M.D. Rusch (duchovný poradca) pomenúva iné príèiny syndrómu vyhorenia
v skupine duchovných osôb. Pod¾a neho je 10 faktorov vyhorenia: 1) pocit nutkania namiesto povolania, 2) neschopnos pribrzdi, 3) úsilie urobi vetko sám,
4) prehnaná pozornos na problémy druhých, 5) sústredenos na detaily, 6) ne-
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reálne oèakávania, 7) príli ve¾ká rutina, 8) nesprávny poh¾ad na priority v ivote, 9) zlý telesný stav, 10) neustále odmietanie zo strany druhých ¾udí.
Angelika Kallvass (psychoterapeutka) vníma, e príèinami syndrómu vyhorenia môu by: 1) nedostatok spätnej väzby v nejasnej situácii (nedostatok pochvaly alebo nekontruktívna kritika), 2) nerozdelené kompetencie, 3) zlé pracovné prostredie, 4) jednotvárna práca, 5) mobbing atï. K. Kopøiva hovorí
o troch cestách k vyhoreniu. Sú nimi: 1) strata ideálov, 2) workoholizmus, 3) teror príleitostí.
V druhej èasti tejto kapitoly S. Prítrská opisuje syndróm pomocníka a jeho príèiny, ktorými pod¾a W. Schmidbauera sú: 1) odmietnutie dieaa, 2) identifikácia s nad-ja, 3) narcistická nenásytnos, 4) vyhýbanie sa pred vzájomnosou, 5) nepriama agresia (por. W. Schmidbauer, 2007). Je to ve¾mi
kompetentne predstavený fragment psychologickej koncepcie vyhorenia.
S. Prítrská predstavuje symboly narcizmu, ktorými pod¾a H.P. Rohra sú:
Princ zakliaty v eleznej peci bez prístupu k svojim vlastným emóciám. Je oddelený v samote od druhých, orientovaný na moc, kariéru, kritický, plný hnevu,
pocitov viny a prázdnoty. a Zakliata princezná závislá na vzahoch, plná neusporiadaných citov, empatická, nesamostatná. Zakliatym princom môe by aj
ena, a naopak zakliatou princeznou mu (Rohr, 2001).
Svoj preh¾ad psychologických koncepcií syndrómu vyhorenia S. Prítrská
dopåòa informáciami o stresovej typológii osobnosti (typu A a typu B) zavàenej
u kardiológov M. Friedmana a R. Rosemana. Sú to diagnostické charakteristiky
teórie stresu. Podáva tie krátku informáciu o koncepcii flow  M. Csikszentmihalyi, ktorý môe by chápaný ako protiklad vyhorenia. Táto èas dizertácie
sa konèí návratom k teórii stresu pod¾a A. Pratta vo vzahu k teórii obranných
mechanizmov ega (tzv. spiritualizácia a racionalizácia).
Ako poukazuje S. Prítrská, tendencia k pomoci iným má svoje pozitíva aj
negatíva, napr. rozírenie vlastného ja na druhých ¾udí, kontrola nad klientom,
obetovanie sa na svoj vlastný úkor, pseudoláska k blínemu ako realizácia vlastnej potreby úspechu a uspokojenia vlastných potrieb. V tejto situácii treba poloi otázku  ako chápa kresanskú povinnos ma vetkých rovnako rád?
Vidíme, píe S. Prítrská, e bez pocitu hraníc sa vytvára negatívna tendencia
k symbióze a konfluencii, unikanie pred novosou a inakosou.
Psychológia (napr. tzv. terapie Gestalt) vnímajú, e na konfluentné vzahy
poukazuje èastý hnev spojený s prechodom na opaèný pól do izolácie (S. Prítrská, 2010, s. 51) a tie pocit viny, sebaobviòovanie, seba¾útos, tendencia ku
závislosti, tendencia k nepotrebnému, rozplývaniu sa v inom èloveku. Na
problémy zdravých hraníc obrátili pozornos tvorcovia tzv. psychológie ego
(napr. Donald Winnicott), ako na problém vzahu ja a nie-ja. Iné chápanie hraníc
¾udského ja dáva pocit tzv. formaèného èasu  napr. odpoèinok, relax, uvo¾nenie atï. (por. A. Cencini).
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Ïalou hlavnou ¾udskou dilemou je, ako chápa zmysel ivota a smrti: Èlovek sa usiluje buï o splynutie alebo oddelenie, o zanorenie dovnútra alebo vynorenie von..., kríza nevyvoláva nové obrany, ale èo najmarkantnejie zvýrazòuje
povahu a hranice existujúceho spôsobu bytia (Yalom, 2006). Ako èítame  Z uvedeného vyplýva súvislos medzi budovaním hraníc a vytváraním identity osoby
v rovine ¾udskej aj duchovnej (S. Prítrská 2010, s. 53).
S. Prítrská sa pýta: Mal Ignác z Loyoly predpoklady na vznik syndrómu
vyhorenia? Ako máme chápa autodirektívu »pomáha duiam«? Na základe
jeho ivotopisu doktorandka registruje ve¾a udalostí a správaní, ktoré jej dovo¾ujú poveda: Z uvedeného sa zdá, e Ignác mal predpoklady k vyhorievaniu (Prítrská 2010, s. 56)  svedèí o tom napríklad radikálny perfekcionizmus,
nemilosrdné správanie sa voèi vlastnému telu, choroby, bolesti alúdka, ivot na
hranici smrti, nutkavé pocity viny, samovraedné sklony, prejavy depresie, nakoniec tragická modlitba o liek ivota.
Dôvodom je tie Ignácova modlitba  Pomô mi, Pane, lebo nenachádzam
nijaký liek u ¾udí ani nijakého stvorenia. Keby som si bol istý, e ho niekde
nájdem, nijaká obeta by mi nebola prive¾ká. Uká mi to sám, Pane, kde by som
ho mohol nájs (Ignác z Loyoly, Autobiografia, s. 56). S. Prítrská nachádza
problém syndrómu vyhorenia u duchovných osôb, reho¾níkov a kòazov atï.
Uvauje, èi psychologické prejavy vyhorenia a objavenie sa duchovnej temnej
noci, ktorú opísal sv. Ján od Kría, môeme chápa ako etapu extrémneho rozvoja kontemplatívnych.
Iná otázka S. Prítrskej je, ako je moné, e z duchovných cvièení, ktoré niekedy bývali zdrojom vnútornej radosti, sa stávajú neznesite¾né, neplodné muky?
Ïalej h¾adí na dilemy Edity Steinovej: Tak nejako to vyzerá v duiach, ktoré
chce Boh zavies do temnej noci (E. Steinová, Temná noc, s. 113, cit. na s. 58).
Na druhej strane je evidentne nerozumné chcie tei vetkých, ktorí sa ocitli
v psychickej núdzi, tvrdením, e prechádzajú temnou nocou. Temná noc je
Boím dielom (W. Stinissen, Noc je mým svìtlem, 1997, s. 69, cit. na s. 58).
S. Prítrská konkluduje: Psychické trápenie a tie syndróm psychického vyhorenia sám osebe nie je temnou nocou, ale môe sa sta jej súèasou (S. Prítrská
2010, s. 59).
Ïalej nachádzame iné príklady rozlíenia syndrómu vyhorenia a symptómov
temnej noci, napr. u W. Stinissena, ktorý uvádza príklad sv. Terézie z Lisieux:
 Mono mnoho momentov z jej temnej noci vysvetli z h¾adiska psychologického. A nie je chybou tak èini, len nesmieme vetko zredukova na psychologický proces (Stinissen, op. cit, s. 55, cit. na s. 60). Je tie jasné, e psychická labilita a svätos sa nemusia vyluèova (J. Sudbrack, 2002, s. 42).
Jednako vak súèasou zdravej spirituality je repektovanie celého èloveka, teda
jeho stránky telesnej, psychickej aj duchovnej a ïalej zdravá spiritualita vedie k vnútornej slobode, nie k preaovaniu (Prítrská, 2010, s. 61).
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Také situácie èasto vidíme napr. u mladých reho¾níkov, v ich sklone
dostáva sa a príli rýchlo do stavu zmätenosti a opustenosti, snáï preto, lebo
sa nemúdro púajú a príli ïaleko, ale èastejie kvôli nedostatku identity a duchovnej zrelosti (T. Merton, Praha 1993, s. 98, cit. na s. 61).
V kapitole III. Zvládanie a prevencia syndrómu vyhorenia S. Prítrská predstavuje tento syndróm ako problém krízy rastu, dezintegraèného vývoja, ich psychologické a spirituálne aspekty. Nakoniec podáva príklady krízy rastu u sv. Ignáca.
V súèasnej sociálnej psychológii sa zdôrazòuje dôleitos sociálnej opory pri
zvládaní syndrómu vyhorenia v záaovej situácii. Známy psychológ J. Køivohlavý uvádza 10 funkcií sociálnej opory (naèúvanie, spätná väzba, uznanie, povzbudzovanie, súcitenie, emocionálna vzpruha, systém vzahov, de¾ba práce,
spolupráca, prosociálny postoj).
V kresanskej teológii je oporou bratstvo (lat. communio) ako vzah s ¾uïmi
a s Bohom (por. T. pidlík). Podobne je to v logoterapii ako koncepcii zmyslu
a metatruktúry ¾udského ivota Viktora E. Frankla. On tvrdil, e nachádzanie
a rozvíjanie zmyslu  to je hlavná motivaèná sila ¾udského správania. Ma zmysel  nieèo robi alebo tvori, nieèo prei, niekoho milova a premeni utrpenie na výkon. Tieto elementárne ¾udské aktivity podporujú hodnoty  tvorivé,
záitkové a postojové. Tieto základy potvrdila Elisabeth Lukasová (Rakúsko)
a Kazimierz Popielski (Po¾sko) vo svojich testoch. Absencia zmyslu ivota súvisí
s psychopatológiou a jeho veobecnos s náboenským a axiologickým vstupom
do sveta a seba  ako reverzia, transcendencia a samotranscendencia. (por. Irvin
D. Yalom a D. Kováè).
Alfred Lange rozlíil devä znakov zmyslu ivota: 1) najvyia hodnota  jej
rozpoznanie a uskutoènenie, 2) sloboda  zmysel je dieaom slobody,
3) monos  záitok, úloha, spôsobilos existova v kadej ¾udskej situácii,
4) súvislos  realistický vzah k veci, k situácii, k èloveku, 5) ivotný smer
 vedie ako chápa jeho pozitíva a negatíva, 6) konkrétnos  v kadej situácii
sú hodnotné veci, ktoré treba uzna, prei a zachova, 7) intuícia  zmysel sa
nevymý¾a, 8) veobecnos  zmysel môe ma alebo pozna kadý èlovek ako
alternatívu voèi vlastnej chybe.
Otázku o zmysle ivota mono chápa ako problém vzahu èloveka s Bohom.
Walter Kaspar napísal, e èlovek sa vyznaèuje otvorenosou svetu, èím sa stáva
zranite¾ným a nechráneným, preto musí projektova a vytvára miesta a zmysel
svojej existencie. Má taktie Lásku Boha, ktorá je základom náho ¾udského
bytia. Príklad teo-antropického chápania zmyslu vzahu èlovek  Boh podáva sv.
Ignác z Loyoly.
V psychológii sú aj nové koncepcie, ktoré pomáhajú zvláda akosti (utrpenia) ivota, napr. resilencie (I. olcová), koherencie (A. Antovský), nádeje
(D. Kováè), religiozity (M. Stríenec). Oddávna sa kríza definuje aj ako element
tvorivého procesu, ako 1) uvedomenie si problému, 2) inkubácia, 3) tvorivá
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kríza, 4) vh¾ad, 5) verifikácia (por. napr. V. Kastová). Tento model môe by
pouívaný v klasifikácii a interpretácii existenciálnej krízy. Nie je vak dostatoène náukovo verifikovaný.
V posledných rokoch máme viac podobných optimistických koncepcií
krízového rastu, napríklad v medicínskej psychológii, kde sa tvrdí, e za tri a
tyri roky po ványch operáciách sa v 87% vyskytli symptómy traumatického
stresu, ale v 99% tie prejavy postraumatického rastu (por. L. Harms, M. Talbot, 2007, cit. na s. 76). Myslím, e tento vedecký fakt nie je pravidelne tatisticky verifikovaný.
Nie vetky deklarácie sú vedeckými faktami. Druhý príklad je, e asi
3090% osôb, ktoré preili vánu krízu, zaili nejakú pozitívnu zmenu. Relatívne
malé zmeny posttraumatického rastu boli zaznamenané u trestaných osôb,
stredné zmeny u osôb po strate blízkeho èloveka alebo u ien s rakovinou
prsníka. Vysoké zmeny sa prejavili u tudentov (por. R.G. Tedeschi, L.G. Calhoun, 2004, cit. na s. 76.). Chýbajú nám informácie alebo ich deklarácie v kontrolnej skupine, napr. u zdravých ¾udí alebo ¾udí bez operácie atï.
Stanislava Prítrská opisuje tie koncepciu po¾ského existenciálneho psychiatra a filozofa K. Dabrowského (19021980) pod názvom teória pozitívnej dezintegrácie. Pod¾a tejto teórie èlovek môe rozvíja svoju osobnos vïaka interakcii medzi genetickými danosami (sebazáchova a adaptácia), vzahmi
s okolím (výchova a práca), vlastnou aktivitou (orientácia na seba a orientácia
na iných) a konkrétnym ideálom (existenciálna transcendencia).
Kadý vnútorný rozvoj osobnosti je prechodom od integrácie ku dezintegrácii, od toho, èo je menej komplikované, k tomu, èo je komplikovanejie, od
materiálneho k duchovnému, od toho, èo je imanentné, k transcendentnému
a pod. Autor teórie pozitívnej dezintegrácie skontruoval päúrovòový model
personálneho vývoja. Kadá fáza takého vývoja je naznaèená krízou rezignácie
z toho, èo dáva èloveku pocit bezpeènosti, prostého uspokojenia a adaptácie.
Rozvoj je spätý so situaèným, psychologickým a existenciálnym nepokojom.
Je tie èasto zviazaný s ve¾kým utrpením. V tejto koncepcii sú negatívne situácie
ivota výzvou k rastu, ten je identifikovaný s psychickým zdravím, zastavenie
vývoja s chorobou a patológiou. Je to koncepcia psychiatrická, psychologická,
zorientovaná vo vrstvách exemplifikácií na religiózne, teologické a metafyzické
korelácie.
Príkladom duchovnej analýzy v teórii pozitívnej dezintegrácie K. Dabrowského je jeho opis osobnosti o. Bernarda Kryszkiewicza z po¾skej rehole
pasionistov. Skúsenos nám ukazuje, e teória pozitívnej dezintegrácie sa môe
sta dobrou pomôckou pre exercitátora pri vnímaní exercitantov. Podobne ako
duchovné cvièenia aj táto teória je dynamická (S. Prítrská, 2010, s. 90).
Symbolom takého chápania ivota môe by cesta troch K  Krista, krízy
a krásy. (por. M. Altricher). Podobne chápu cesty ivota aj iní teológovia a filo-
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zofi (napr. Pierre Teilhard de Chardin (Francúzsko), Romano Guardini (Nemecko), Richard Rohr a Anzelm Grün (Rakúsko).
Ve¾ký francúzsky filozof XX. storoèia Pierre Teilhard de Chardin SJ
v úvahách o astí ukazuje obraz ¾udí ako turistov, ktorí sa vybrali na obanú
cestu. Rozdelil ich na tri skupiny: 1) pesimisti a unavenci  kladú si otázky typu
Naèo h¾ada? Nie je lepie lea ako stá a nie je lepie by màtvy?,
2) pôitkári a vychutnávaèi  pre nich je urèite lepie by ne neby, 3) zanietenci  i pre nich znamená stúpa a objavova, je lepie by ne neby a zaujímavé a moné je by viac (Teilhard de Chardin, 2005, s. 811, cit. na s. 94).
Pod¾a Teilharda de Chardina sú tri podoby astia: 1) z uspokojenia,
2) z pôitku, 3) z rastu. Èlovek sa stáva sám sebou, keï 1) prichádza do svojho
stredu, 2) vychádza zo svojho stredu k druhej osobe, 3) vydáva sa k nieèomu
väèiemu ne je on sám (moc Boha). Je jasné, e syndróm vyhorenia v kadej
skupine bude ma iný obraz.
Romano Guardini (ve¾ký teológ a filozof z Nemecka) zreinterpretoval protestantskú teóriu a teológiu utrpenia od Sørena Kierkegaarda v duchu katolicizmu.
Je to geniálna interpretácia ivota ako spojenia ¾udského ja so smrou (k smrti,
proti smrti, nad smr). Pod¾a Guardiniho arche mys¾ou èloveka je vnútorná
trudnomyse¾nos. Telo, zmysly, pudy, predstavy, mylienky podliehajú únave,
úlohy leia pred ním ako neprekonate¾ná hora, ivot èloveka je hlboko zranite¾ný  príèinou je naa citlivos. Tá má svoje korene v prázdnotách a spojení
trudnomyse¾nosti s nudou ako symptómom identifikácie èloveka s vecami
a vlastnými èinnosami, ktoré sú koneèné a kadá koneènos je spojená s nedostatkom.
Podla Guardiniho su tri kategórie ¾udí: 1) ¾udia zemskí  majú ivot jasný,
ijú v rovnováhe radosti a utrpenia, 2) ¾udia nezemskí  sú na zemi cudzincami,
majú radi ivot fantastický, bez miesta, vánosti a opravdivosti, 3) ¾udia hranice  správajú sa ako oscilátory, ktoré fungujú medzi jednou a druhou sférou a sú
v nebezpeèenstve vnútorného rozdvojenia. S. Prítrská konkluduje: Guardini
dospel k podobnému záveru ako K. Dabrowski  hovorí o preívaní vnútorného
konfliktu, bez ktorého neexistuje pozitívna dezintegrácia. Pozoruhodná je tie
podobnos v pozorovaní Guardiniho, e prostí ¾udia sa nestávajú trudnomyse¾nými. Môeme doplni, e nedisponujú rozmanitosou vnútorných úloh. Dabrowski hovorí, e je to tzv. primárna integrácia. Cesta k sekundárnej integrácii
vedie cez pozitívnu dezintegráciu (jednoúrovòovú a mnohoúrovòovú) spojenú
s preívaním, ktoré výstine zachytil Guardini aj Kierkegaard a môeme doda
aj Ignác z Loyoly a mnohí ïalí svätí (Prítrská, 2010, s. 102). Intelektuálna
konfrontácia teórií Dabrowského a Guardiniho môe by ve¾mi plodná pre pastoraènú a spirituálnu teológiu. Originálne mylienky S. Prítrskej, spolupracovníèky o. prof. Ladislava Contosa SJ, znalca Ignaciánskej metódy nachádzame vdy, keï hovorí o problémoch spojenia vlastnej skúsenosti v teologických
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realitách s psychologickými teóriami a skúsenosami pedagóga a exercitátora aj
exercitanta.
Èítame  V Ignácovom ivote môeme zachyti rast v mnohých oblastiach
a zároveò obdobia kríz, ktoré, zdá sa, boli èasom pozitívnej dezintegrácie
(Prítrská, 2010, s. 102). Rovnako chápali jeho existenciálne dilemy iní znalci
teórie pozitívnej dezintegrácie, napr. o. Czeslaw Kozlowski SJ (Rím 1980) a Anita Benislawska (Varava 2010). Prínos S. Prítrskej je hlbí, má ve¾mi erudované
kontexty a ukazuje nové monosti analýzy a opisu biografických skúseností duchovných ¾udí, pre ktorých je cesta k Bohu kadodenným výcvikom transcendencie  cesta od ja do ponad ja (pod¾a Ignáca z Loyoly do Boha).
Sv. Ignác z Loyoly prechádzal celú cestu vývoja, ktorú opisuje K. Dabrowski, od primitívnych, narcistických, agresívnych a autoagresívnych reakcií nasmerovaných proti sebe a iným ¾uïom k autoreflexívnym, empatickým vzahom.
Dokázal to urobi, keï odkryl seba ako predmet a druhých ako autonomické
podmety, ktoré vytvárajú medzi sebou nielen vzahy nadvlády, ale aj lásky, ktorá
je zakorenená v Láske Boha  Trojice.
S. Prítrská má pravdu, keï píe: Ignácova cesta na vrchol, pokraèujúca cez
mnohoúrovòovú vnútornú dezintegráciu, viedla a k pokueniu spácha samovradu (Prítrská, s. 105). Bolo to nakoniec pre jeho rozvoj, pre uvedomenie
seba, svojich hraníc ako ivej bytosti, aby sa znovu narodil z Ducha. Z Ducha
a Lásky toho ivota, ktorého nebol schopný na zaèiatku svojej cesty vidie,
pocíti a prei. Dramatická cesta na hranicu seba samého, existenciálny ok mu
umonil premeni akty samovrady na obetu pre Boha a ¾udí. Keï sa priïaleko zachádza v kriovaní starého èloveka, ¾ahko sa môe sta, e sa ukriuje aj
nový. (S. Prítrská, 2010, s. 109).
U na zaèiatku kapitoly IV. Základné predpoklady Ignácových exercícií pre
zvládanie a prevenciu syndrómu vyhorenia S. Prítrská uvádza: Z viacroèných
pozorovaní pri dávaní duchovných cvièení sa nám javí, e ignaciánske exercície
sú prínosné aj v súvislosti so zvládaním a prevenciou syndrómu vyhorenia
(Prítrská, 2010, s. 109). S. Pritrska podáva sa príklady a názory komentátorov
pre takú metódu práce s èlovekom, ktorý má pocit, e jeho ivot nie je ohranièený len na realizáciu seba samého, ale aj k realizácii druhých ¾udí, keï sa
vytvárajú rôzne skupiny od fyzickej k metafyzickej.
Koncepcia sv. Ignáca z Loyoly nemusí by výluène vyhradená len pre veriacich alebo pre kresanov, pretoe sa dá preloi do jazyka kadej ¾udskej spirituality nasmerovanej na vývoj, zmenu a rast alebo na Boha (por. D. Lonsdale).Pravdae, podstatou Ignácových exercícií je Sväté písmo a vzorom praktickej realizácie
je Svätá rodina, ale ona má univerzálny význam, pretoe je opísaná symbolickým
spôsobom, ktorý môe by tie zrozumite¾ný aj v iných kultúrach a relígiách.
Ignác zriedka pouíva slová »Písmo« a »evanjelium«. Zvyèajne pouíva text
bez teologického alebo duchovného vysvetlenia, len v bodoch predkladá
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základné pravdy a obrazy (S. Prítrská, 2010, s. 112). O obrazových, skupinových a osobnostných spôsoboch vysvetlenia a chápania metódy sv. Ignáca píu
T. pidlík, J. Enn, V. atura atï. Ako poukazuje S. Prítrská, úlohou pre emocionálne vyhorených ¾udí by pod¾a sv. Ignáca bola náuka prosi  nie iada,
by vïaèný a trpezlivý, a tak spozna Boiu ve¾kodunos. Pre to je potrebné
stíenie, mlèanie, samota ako úloha vnútornej premeny ducha (por. J. Augustín,
1996).
S. Prítrská opisuje fázu mlèania, jeho mystérijnú truktúru, ktorá sa formuje
od zaèiatku do konca exercícií (lektúra, mylienky, meditácia, postava, výkon,
modlitba srdca atï.). Koniec má by zaèiatkom bytia sebou a so sebou samým
v novej duchovnej a sociologickej realite. Èas exercícií má by èasom identifikácie s novými hodnotami a rezignáciou zo starého systému identifikácií
a vzahov. Prichádza záver, je koniec, treba sa rozlúèi, a to vyvoláva neútechu.
Je potrebné nové vyznaèenie hraníc  vnútorných a vonkajích atï. Treba zanecha, opusti idealizovaný objekt, symbol nových moností a zosta v samote
bez neho.
Psychológovia vedia, e vzahy medzi ¾uïmi poèas takej dlhej blízkosti sú
formované nielen vedomými regulami a procedúrami, rituálmi a vzormi, ale aj
podvedomými túbami, náklonnosami, poiadavkami a predovetkým identifikáciami, ktoré pomáhajú vydra tlak k zmene a maskova ju, teatralizova do
konca, do momentu rozlúèenia, keï sa objavia výbuchy negatívnych emócií pridruených k pozitívnym smerom duchovnej práce.
Teológovia majú ve¾kú monos pomáha pri premieòaní týchto reakcií na
metafyzickú cestu. Vyhorený èlovek èasto zakrýva nepríjemné pocity, nekomunikuje iadne emócie atï. S. Prítrská vidí tieto zloitosti a akosti a podáva ich
psychologické, teologické aj biblické interpretácie.
Exercitátori môu oèakáva, e mnohoúrovòové exercície budú ma pozitívny efekt na duchovnú prácu. Modlitby, adorácie, meditácie, kontemplácie,
symbolizácie pomáhajú uvo¾òova telo zo starého ducha, aby sa vytvoril priestor na naplnenie novým duchom. Pomáhajú v tom aj rôzne týly modlitby
(napr. modlitba spomienok sv. Augustína, modlitba k Duchu Svätému, kontemplácia Svätej Trojice, Boieho otcovstva a materstva atï.). Pomáhajú aj nové
vzahy duchovného otcovstva a materstva ako charizmatického daru plodi
Jeia v ¾uïoch (P. Evdokimov, Parí 1978).
K tomu je potrebná nielen veda a empatia, ale aj vierou preniknutá intuícia,
ktorá pozýva poznáva svojho Stvorite¾a v nových mylienkach a èinoch a rozozna novovznikajúce monosti pre èloveka, ktorý si vytvára novú cestu ivota
v relácii s Bohom. Kto pracuje s ¾uïmi veriacimi aj neveriacimi, môe narazi
na problém faloného obrazu Boha, ktorý niekedy majú. Skúsenos nám ukazuje, e èasto je za tým èiastoène nevedomá obava prizna si negatívne pocity
voèi Bohu, najèastejie strach a hnev. Potvrdzujú to výskumy K. Frielingsdorfa,
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ktorý pomenúva najèastejie faloné obrazy Boha, ktorými sú trestajúci Boh
 sudca, Boh smrti, Boh úètovník a preaujúci Boh výkonu (K. Frielingsdorf,
1995).
Obraz fantazijného Boha je podvedomou projekciou èàt vlastných rodièov,
mýtických alebo psychotických obrazov, ktoré sú formou psychologickej obrany pred rozpadom existenciálnych vzahov a tie psychiky èloveka silne zraneného alebo neprítomného. Nájdenie reálnej identifikácie Boha a jeho samého
je spojené s uzdravením due a ¾udského tela v jeho existenciálnom pláne.
Fantázie o Bohu pomáhajú ¾uïom dra sa v strachu a zo strachu v systéme
vlastnej a tie cirkevnej identifikácie a pomoci. Vieme, e existujú urèité dôkazy, e ¾udia vyberajúci si povolanie nejako súvisiace so smrou, napr. vojaci,
lekári, kòazi atï., môu by sèasti motivovaní potrebou získa kontrolu nad
úzkosou zo smrti. Vedomý strach zo smrti je takto zmiernený prevzatím moci,
ale hlbie obavy, ktoré èasto na zaèiatku ovplyvnili vo¾bu povolania, napriek
tomu stále fungujú (por. I. D. Yalom, Praha 2006, s. 136, cit. na s. 131). Sv.
Ignáca tie obmedzoval strach pred tým, aby sa v nieèom nezmýlil. Ovládal ho
nepokoj a neútecha, nepoteenie okrem kontaktu s Bohom.
Podstatou zmeny je sebaprijatie, sebaláska, akceptácia svojej depresívnej,
dokonca aj psychotickej viery, prijatie vlastnej tragickej cesty medzi Bohom a jeho falonými obrazmi, ilúziami a fantáziami, ktoré dria ¾udí v systéme svätého
zranenia. Doktorandka opisuje spôsob konania duchovných cvièení v kadodennom ivote pod¾a Ladislava Csontosa (Bratislava 1998). S. Prítrská uvauje, e
podporujúca skupinka má by doplnená individuálnymi cvièeniami s monosou
vzájomne sa za seba modli, stretáva sa a prosi pre seba a iných sociálnu, a nie
len teologickú podporu.
Podstatou vetkých Ignácových cvièení je èlovek ako stvorenie. Vyvrcholením je ¾udská kontemplácia zameraná na dosiahnutie lásky ako daru.
Exercície sv. Ignáca poskytujú pod¾a doktorandky metódy práce so syndrómom
vyhorenia. Dôkazy tohto pôsobenia Ignácových exercícií sú obsiahnuté v dizertácii ako individuálne krátke opisy a empirické svedectvá individuálnych
vh¾adov, získaných v èase Ignácových exercícií, ktoré S. Prítrská realizovala. Je
to neve¾ká èas ve¾kého materiálu a dokumentácie konkrétnej práce, ktorá by
mohla by námetom na spracovanie v novom projekte vedeckého výskumu doktorandky. Je to ve¾mi potrebné zvlá pre pastorálnych a spirituálnych teológov,
pretoe sa tam nachádza ve¾a praktických pozorovaní reho¾níkov preívajúcich
akosti vo svojom povolaní.
V závere S. Prítrská predstavila kreatívnu syntézu témy o zvládaní a prevencii syndrómu vyhorenia vo svetle najkreatívnejieho Boieho slova, v ktorom
môeme nájs mnohé inpirácie (Prítrská, 2010, s. 142143). Je to nové spracovanie teologickej, spirituálnej a pastorálnej perspektívy proroka Eliáa. Je to
pre recenzenta najzaujímavejia èas celej dizertácie. Odha¾uje talent doktorand-
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ky vidie novú duchovnú realitu a uchopi ju analyticky, krá¾ovským spôsobom.
Je to individuálna, smelá a objavná interpretácia prorockých textov, akých je
v dnenej teologickej literatúre málo. Keby to bolo moné, táto èas textu by
postaèila ako predmet dizertácie, a to aj v krátkej, iba sedemstranovej forme na
druhú doktorskú alebo habilitaènú prácu z teológie.
S. Prítrská opisuje u Eliáa východisko zo situácie vyhorenia, keï si prenasledovaný a vyèerpaný iada zomrie (1 Kr 19). Uvádza ho v dvanástich fázach.
Pokúsime sa popísa nieko¾ko fáz Eliáovho preívania a konania a zachyti
proces jeho vnútornej premeny. Ïalej sa usilujeme o aplikovanie uvádzanej èasti
na proces zvládania a prevencie syndrómu vyhorenia v kontexte s ïalími slovami Svätého písma (Prítrská, 2010, s. 143).
Cesta zvládania vlastného duchovného vyhorenia je pod¾a doktorandky
takáto: 1) fáza strachu a úteku do samoty, 2) fáza zmesi bezmocnosti a hnevu,
3) fáza rezignácie, 4) fáza obèerstvenia, 5) fáza zachytenia výzvy na cestu
púou a prijatie posily na cestu, 6) fáza vstupu do jaskyne, 7) fáza oslovenia,
8) fáza oèakávania, 9) fáza stretnutia s Pánom, 10) fáza druhej odpovede premeneného Eliáa Pánovi, 11) fáza prijatia obnoveného Pánovho poslania,
12) fáza prijatia otcovského rozmeru poslania.
Tieto fázy môu by v budúcnosti viac rozírené a inak nazvané, ale aj v tejto aktuálnej podobe sú ovocím psychologickej, medickej, filozofickej a duchovnej syntézy, ktorú môe urobi èlovek, ktorý má vlastnú vnútornú skúsenos
práce, analýzy a syntézy nad hlbokými problémami ivota. Eliáov text
S. Prítrskej môe da nové teologické podnety pre prácu s vyhorenými ¾uïmi.
Je to text, ktorý dokonalým spôsobom prekladá psychologické problémy syndrómu vyhorenia do jazyka kresanskej teológie. Je to prvý pokus tohto druhu
v celej mne známej literatúre predmetu.
Tadeusz Kobierzycki
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CZ£OWIEK I HERMENEUTYKA
W³odzimierz Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje
cz³owieka 2. Dilthey, Misch, Bollnow, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008, ss. 247.
Wród polskich badaczy i historyków filozofii hermeneutyka (a w tym przypadku w³aciwie filozofia hermeneutyczna) ma ugruntowan¹ pozycjê i cieszy siê
nies³abn¹cym zainteresowaniem. Warto przypomnieæ, i¿ w 2007 r. ukaza³a siê
obszerna monografia Leszka Kleszcza, zatytu³owana Prze³om hermeneutyczny
w filozofii niemieckiej1. Rok póniej zosta³a wydana recenzowana tu praca. Obok
nich warto wspomnieæ wczeniejsze prace A. Przy³êbskiego, E. Paczkowskiej£agowskiej, W. Torzewskiego i innych.
Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ monografia W³odzimierza Lorenca jest kontynuacj¹ wydanej w 2003 r. pracy Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich2. Tamten tom obejmowa³  rzec mo¿na  klasyczn¹ problematykê filozofii hermeneutycznej: hermeneutykê faktycznoci
Martina Heideggera, zagadnienia kultury i historii jako kontekstów ludzkiego
istnienia w koncepcji Hansa-Georga Gadamera, wspó³czesny i antropologiczny
wymiar filozofii Paula Ricoeura. Obok nich W. Lorenc skupi³ siê na idei samointerpretacji cz³owieka w ujêciu Charlesa Taylora, zrekonstruowa³ hermeneutyczny zwrot Richarda Rortyego i skomentowa³ jego antropologiczne konsekwencje oraz omówi³ kluczowe za³o¿enia hermenutyki Gianniego Vattimo i Johna
D. Caputo.
Oba tomy przy  co trzeba szczególnie podkreliæ  konsekwentnym metodologicznie podejciu autora stanowi¹ przekrojowe omówienie istotnych wspó³czenie odmian filozofii hermeneutycznej. £¹czy je przede wszystkim czynnik
genealogiczny (historyczny). Pierwszy tom obejmuje stanowiska powi¹zane
1 L. Kleszcz, Prze³om hermeneutyczny w filozofii niemieckiej, Wyd. Adam Marsza³ek,
Toruñ 2007. Wraz z wydanymi w 2004 r. Bocznymi drogami. Z genealogii hermeneutycznej
tego¿ autora jest to pokany dorobek komentuj¹cy powstanie i rozwój hermeneutyki i filozofii
hermeneutycznej.
2 W. Lorenz, Hermeneutyczne koncepcje cz³owieka. W krêgu inspiracji heideggerowskich,
Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
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przede wszystkim z filozofi¹ (hermeneutyk¹) Heideggerowsk¹. W drugim tomie
znalaz³y siê koncepcje, które rozwija³y siê przed powstaniem hermeneutyki Heideggera  jak w przypadku filozofii W. Diltheya  oraz równolegle i póniej,
lecz nie ulega³y a¿ tak silnemu jej oddzia³ywaniu (przypadki Mischa, Bollnowa).
Mo¿na odnieæ wra¿enie, i¿ z powy¿szego zestawienia wy³aniaj¹ siê dwa w pewnym sensie konkurencyjne nurty filozofii hermeneutycznej. Symbolizuj¹ je postaci Diltheya oraz Heideggera. Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ faktyczne zwi¹zki
miêdzy nimi oraz relacje ³¹cz¹ce ich duchowych spadkobierców s¹ zdecydowanie bardziej z³o¿one. Wielokrotnie wspomina o tym autor pracy, podkrelaj¹c
zarazem zamys³ poszukiwania i badania nie tylko ró¿nic miêdzy poszczególnymi stanowiskami, lecz tak¿e wzajemnego oddzia³ywania i koincydencji. Ów
otwarty pod wzglêdem badawczym zwi¹zek Diltheya i Heideggera wyra¿a siê
w podejmowanych obecnie analizach twórczoci i próbach oceniania wp³ywu,
jaki wywar³ autor Budowy wiata historycznego... Chodzi tu szczególnie o wczesn¹ filozofiê Heideggera i trwa³e zwi¹zki, w jakich pozostawa³a ich twórczoæ
(por. s. 910).
Istnieje jeszcze inne, a przy tym równie wa¿ne zadanie, jakie autor postawi³
przed sob¹. Jest nim d¹¿enie do uchwycenia i przedstawienia w³aciwego problemu cz³owieka. Przes³ank¹ do tego rodzaju rozwa¿añ jest  wed³ug W. Lorenca
 dokonuj¹ca siê we wspó³czesnej filozofii marginalizacja pojêcia cz³owieka.
Czêæ odpowiedzialnoci za taki stan rzeczy ponosz¹ filozofie postmodernistyczne, w których dyskursie ca³kowicie zanik³o d¹¿enie do stworzenia pe³nej, spójnej, abstrakcyjnej i uniwersalnej koncepcji cz³owieka. Jej miejsce zajê³y wizje
cz¹stkowe, subiektywne, zazwyczaj problematyzuj¹ce sens wysi³ków zmierzaj¹cych do stworzenia i ugruntowania jego stricte filozoficznej koncepcji (przypadki np. J. Derridy czy J.-F. Lyotarda, s. 1213). W przeciwieñstwie do nich
intencj¹ autora jest hermeneutyczny namys³, w którym  jak s¹dzi  uda siê przekroczyæ te ograniczenia i swoiste nastawienie wspó³czesnej filozofii. Przyjêcie
takiego punktu widzenia wyznacza liniê demarkacyjn¹, rozgraniczaj¹c¹ postmodernistyczne rozchwianie i przeciwn¹ temu tradycyjn¹ filozofiê, w tym hermeneutykê. Powsta³¹ sytuacjê W. Lorenc komentuje nastêpuj¹co: s¹dzê, ¿e operowanie w filozofii jednolitym pojêciem »cz³owiek« nadal ma nie daj¹cy siê
zakwestionowaæ sens. Istniej¹ powody do utrzymania w mocy tradycyjnego zapytywania o cz³owieka na gruncie filozofii (s. 14). Jednoczenie autor podkrela, i¿ nie chodzi mu o powrót do starych czy uporczywe trzymanie siê w jakim sensie prze¿ytych, metafizycznych sposobów mylenia, lecz o twórczy,
hermeneutyczny namys³ nad faktyczn¹ sytuacj¹ cz³owieka we wspó³czesnym
wiecie. Jak widaæ, w tym przekonaniu wyra¿a siê zasadnicze uznanie wartoci
filozofii hermeneutycznej oraz jej kluczowej roli w przezwyciê¿aniu partykularyzmów i skrajnego relatywizmu. W pozytywnym wymiarze hermeneutyka przekracza ponadto typowe dla nauki czysto przedmiotowe podejcie do cz³owieka
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i uzupe³nia je d¹¿eniem do ujêcia autentycznego, indywidualnego bycia. Lorenc
podkrela zatem, i¿ wyró¿nikiem hermeneutyki jest przede wszystkim realizm
okrelaj¹cy w³aciw¹ hierarchiê i kolejnoæ ujmowanych przedmiotów i podejmowanych problemów.
Dociekania autora maj¹ dwojaki charakter: po pierwsze, s¹ ogólnofilozoficzne  zmierzaj¹ do mo¿liwie ca³ociowego zrekonstruowania postaw i pogl¹dów
poszczególnych mylicieli; po drugie, s¹ ukierunkowane antropologicznie  s³u¿¹
do omówienia i skomentowania kluczowych rozstrzygniêæ w obrêbie filozofii
cz³owieka, stworzonych przez wymienianych wy¿ej Diltheya, Mischa i Bollnowa (s. 15). Tytu³em komentarza trzeba dodaæ, i¿ praca W. Lorenca jest jak dotychczas unikatowym opracowaniem twórczoci filozoficznej szczególnie dwóch
ostatnich postaci. O ile filozofia Diltheya od lat by³a przedmiotem zainteresowania m.in. Z. Kuderowicza, A. Zachariasza, E. Paczkowskiej-£agowskiej,
A. Przy³êbskiego, W. Torzewskiego i innych (trudno wiêc mówiæ, ¿e on sam jest
postaci¹ zapoznan¹ czy niedocenian¹), o tyle twórczoæ G. Mischa i O. Bollnowa poza nielicznymi komentarzami (g³ównie E. Paczkowskiej-£agowskiej) nadal wymaga w Polsce systematycznych i pog³êbionych badañ. Nie nale¿y tak¿e
ukrywaæ, ¿e ciê¿ar gatunkowy spucizny po ka¿dym z filozofów jest ró¿ny, wiêc
i skala zainteresowania nie by³a dot¹d jednakowa.

Wilhelm Dilthey
Sporód trzech postaci, którym powiêcona jest recenzowana monografia,
Dilthey odgrywa kluczow¹ rolê. Jego filozofia zdominowa³a analizy W. Lorenca, zmierzaj¹ce do pokazania swoistoci oraz interdyscyplinarnoci zainteresowañ badawczych niemieckiego myliciela. Na wstêpie, odwo³uj¹c siê do ocen
O.F. Bollnowa oraz M. Ermartha, akcentuje swoist¹ tajemniczoæ i nieprzeniknionoæ twórczoci oraz samego twórcy. W wyniku tego jego dorobek nie
poddaje siê prostym klasyfikacjom oraz wzbudza skrajne opinie wród interpretatorów (s. 1718). Istotniejsza wydaje siê jednak dalsza uwaga. W. Lorenc zasadnie zauwa¿a, i¿ dorobek Diltheya nie stanowi zamkniêtego systemu, a konkluzywnoæ podejmowanych dociekañ nie stanowi ich g³ównego wyró¿nika:
Nie jest zatem niczym dziwnym fakt licznych nawi¹zañ do Diltheya id¹cy
w parze ze wstrzemiêliwoci¹ co do ocen jego twórczoci. Podjêty przez niego
problem zdaje siê go przerastaæ i wypowiadaj¹c go, nie dochodzi on do jego
definitywnego rozwi¹zania, przy czym mo¿liwe jest te¿, ¿e ów problem w ogóle takiego rozwi¹zania nie dopuszcza (s. 1819). Innymi s³owy, wielokierunkowo, analitycznie rozwiniêta myl Diltheya z wielu powodów wymyka siê jednoznacznym ocenom, a przy tym najczêciej bywa ujmowana nie ca³ociowo,
lecz w komponentach: jako filozofia nauki, epistemologia, hermeneutyka, meta-
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filozofia czy estetyka. W d¹¿eniu do zrekonstruowania wzglêdnie ca³ociowego
obrazu wszystkich idei Diltheya nale¿y wzi¹æ pod uwagê nie tylko jego publikacje, lecz monumentalny dorobek rêkopimienny, wymagaj¹cy jednak dalszych
gruntownych studiów. Od tej strony twórczoæ autora Budowy wiata historycznego... jest stosunkowo s³abo opracowana i z czasem bêdzie zapewne przedmiotem dalszych, rozleg³ych badañ. Pozostaje w tej kwestii jeszcze jedna istotna
uwaga: dorobek Diltheya z dwóch powodów ma charakter otwarty. Po pierwsze,
daje siê uj¹æ jako zbiór licznych i wartociowych intuicji oraz pomys³ów, którym niekiedy brakuje  jak wczeniej zauwa¿ono  konkluzywnego domkniêcia; po drugie, dzie³o Diltheya jest w wieku kwestiach osi¹gniêciem niedokoñczonym. Wbrew temu intencj¹ W. Lorenca jest ukazanie jednoci dorobku oraz
wniosków, jakie z niego wyp³ywaj¹ (s. 21).
Poezja idealizmu. W rozwoju wczesnej twórczoci Diltheya szczególn¹
rolê odegra³ niemiecki idealizm. Myliciel stworzy³ w³asn¹ wyk³adniê stanowisk
G.W.F. Hegla i F.W.J. Schellinga. Charakteryzowa³a j¹ swoista ambiwalencja:
w interpretacji ukazywa³ zarazem krytyczny stosunek do obu idealistów, a jednoczenie rozumia³ filozoficzn¹ istotnoæ tych stanowisk i  co wa¿ne  przej¹³
i przyswoi³ z nich pewne za³o¿enia. W rezultacie charakterystyczna sta³a siê z³o¿onoæ powsta³ej wiêzi (por. s. 24 i n). Wyró¿nia³o j¹ to, ¿e z jednej strony Dilthey odrzuca³ w¹tki spekulatywno-teologiczne, ujmuj¹ce rzeczywistoæ jako czyst¹ abstrakcjê, z drugiej natomiast skupia³ siê na antropologicznym wymiarze
poznania i filozofowania. System Heglowski i Schellingiañski traktowa³ jako
wyrafinowany wytwór ludzkiego umys³u, jako szczególne dzie³o sztuki oddaj¹ce w oryginalny, a przy tym jednostronny sposób zawarte w nim mo¿liwoci.
Ich granice  wed³ug niego  bezwzglêdnie wyznacza³ apriorycznie zorientowany rozum. W licznych zarzutach, jakie formu³owa³ przeciwko spekulatywnym
systemom, wskazywa³ na ich ca³kowite oderwanie od rzeczywistoci, a w rezultacie czysto potencjalny charakter. Wynika z niego mo¿liwoæ sformu³owania
wielu idealistycznych wizji rzeczywistoci. Innym istotnym wyró¿nikiem, szczególnie heglizmu, by³o ca³kowite oderwanie od rezultatów nauk empirycznych
i powi¹zany z tym kontemplatywizm.
Te ogólne zarzuty odnosz¹ siê nastêpnie do szeregu szczegó³owych rozstrzygniêæ, czyni¹c z idealizmu stanowisko zaspokajaj¹ce potrzeby czystego mylenia, lecz odleg³e od faktycznych potrzeb cz³owieka. Trzeba podkreliæ, i¿ wed³ug Diltheya, heglizm powsta³ jako historyczny wytwór kultury i tylko w takim
wymiarze winien byæ rozumiany.
Wród licznych odniesieñ, istotnych relacji Dilteya do idealizmu, W. Lorenc
wspomina tak¿e o wp³ywie, jaki wywar³ na niego F.D. Scheiermacher. Twórczoæ romantycznego teoretyka hermeneutyki sta³a siê z czasem dla Diltheya nie
tylko fundamentem w³asnego pogl¹du na systemowy, XIX-wieczny idealizm,
lecz w znacznej mierze ukierunkowa³a jego pozosta³e zainteresowania. W tym
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jednak miejscu autor monografii chyba zbyt lakonicznie wzmiankuje o historycznej roli Schleiermachera, któremu Dilthey powiêci³ istotn¹ w bogatym dorobku, monumentaln¹ pracê Leben Schleiermachers3 .
Problem metafizyki. Dilthey nale¿a³ do pokolenia filozofów, którzy wielokrotnie podejmowali namys³ nad zagadnieniem istoty oraz wartoci metafizyki.
W. Lorenc sytuuje go wród jej krytyków (m.in. D. Humea, Voltairea, I. Kanta), lecz zarazem widzi potrzebê ucilenia koncepcji bêd¹cej przedmiotem tej
krytyki. Równoczenie zwraca uwagê na zasadnicz¹ odmiennoæ realiów, w jakich Diltheyowi przysz³o rozwa¿aæ wartoæ mylenia metafizycznego w ostatnich dekadach XIX stulecia. Powsta³a wówczas krytyka ukazuje zarazem swoiste cechy mylenia metafizycznego (m.in. pocz¹tkowo fundamentaln¹ rolê dla
filozofii w ogóle, systemotwórczy charakter, d¹¿enie do mo¿liwie szerokiej
obiektywizacji wiedzy o rzeczywistoci), jak równie¿ zwi¹zane z tym niedoskona³oci, wród których najistotniejsza polega³a na trwa³ym oddzieleniu metafizyki od ¿ycia. Tymczasem to ostatnie stanowi³o fundament filozofii samego Dilteya i by³o rozumiane jako kluczowy modus, w jakim przejawia³o siê w³aciwe
istnienie jako wiadome bycie cz³owieka. W nim w³anie rozwinê³o siê d¹¿enie
do rozumienia ¿yciowych ekspresji i wszelkich kulturowych wytworów (s. 3031).
W opozycji do ¿ycia pozostaje wiêc trwa³a tendencja metafizyki polegaj¹ca na
d¹¿eniu do formu³owania obrazu wiata na podstawie absolutnie prawdziwych
przes³anek. Dilthey rozumia³, i¿ to, co j¹ wyró¿nia³o, by³o przes³ank¹ nieuchronnego upadku, a przynajmniej sprawia³o, ¿e przekszta³cenie metafizyki w wiedzê
stricte naukow¹ okazywa³o siê niemo¿liwe.
Metafilozofia. Zagadnienia to¿samoci filozofii i jej statusu stanowi³y istotny problem w rozwa¿aniach Diltheya. Z jednej strony  jak pokazuje W. Lorenc
 przes¹dza³y o podobieñstwie miêdzy jego stanowiskiem a pogl¹dem F. Nietzschego, szczególnie gdy chodzi o wiadomoæ nieuchronnoci przekraczania
dotychczasowych wzorców filozofowania; z drugiej natomiast, ich rozstrzygniêcia wiod³y zwykle do przeciwnych wniosków (s. 35). Wród paraleli oddaj¹cych
charakter pogl¹dów Diltheya na metafizykê Lorenc akcentuje zbie¿noæ ze stanowiskiem Schleiermachera. Dodaje, i¿ kluczowym zamierzeniem Diltheya by³o
ulokowanie filozofii miêdzy myleniem spekulatywnym a empiryzmem. Owo
miêdzy najlepiej oddaje klimat filozofowania, które nie jest ani jedynie sum¹
wiedzy zawartej w indywidualnym i zbiorowym dowiadczeniu rzeczywistoci,
ani tym bardziej absolutnym poznaniem wywiedzionym z praw i zasad czystego rozumu (por. s. 3839). Istotnym sk³adnikiem filozofii pozostaje zatem suma
autentycznych prze¿yæ, które stanowi¹ wa¿ny konceptualnie sposób prze¿ywania i odnoszenia siê do otaczaj¹cego cz³owieka wiata. Innymi s³owy, jañ oraz
3 Por. W. Dilthey, Leben Schleiermachers, I Bd., Druck und Verlag v. Georg Riemer,
Berlin 1870.
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wiat uobecniaj¹ siê w tym myleniu ród³owo i pozostaj¹ ze sob¹ trwale splecone.
Oceniaj¹c ca³oæ pomys³u Diltheya, W. Lorenc zauwa¿a, i¿ formu³owany
program filozofii  mimo pewnych ró¿nic  bli¿szy jest tradycji heglowskiej
ani¿eli stanowisku pozytywistycznemu (s. 43). Uzasadnienie roli i znaczenia filozofii nie dokonuje siê tutaj poprzez odwo³anie do nauki, szczególnie jako ograniczonej wiedzy empirycznej, opartej na ujednoliconych wzorcach metodologicznych, ani te¿ do filozofii osnutej na sztywnych i w¹skich regu³ach racjonalnoci.
Idea filozofii hermeneutycznej stanowi oryginaln¹ propozycjê Diltheya, a jej
nastêpstwem jest ³¹czenie tego, co teoretyczne i praktyczne, logosu i etosu, d¹¿enie do przekraczania metafizyki a równoczenie siêgania do niej. Niew¹tpliwie owa wiê jest dynamiczna i nie daje siê zredukowaæ do prostych zestawieñ
w kategoriach mylenia pozytywnego i negacji.
¯ycie. Pojêcie ¿ycia stanowi osnowê oryginalnej filozofii Diltheya. W koncepcji ¿ycia zosta³o zawarte nie tylko d¹¿enie do uchwycenia zasadniczego problematu filozofii i humanistyki, lecz sta³o siê ono centralnym punktem wyrafinowanej metafizyki, teorii cz³owieka, kultury i wiedzy. W wieloaspektowym
spojrzeniu uda³o siê Diltheyowi uchwyciæ rozliczne ekstensje ¿ycia, lecz nie
uchroni³o to go od niejasnoci, tajemniczoci oraz póniejszych interpretacyjnych dylematów. Uwzglêdniaj¹c to, W. Lorenc sugeruje, by na Diltheyowsk¹
Lebensphilosophie patrzeæ z pewnym dystansem i unikaæ pochopnych wniosków.
Próby odczytania koncepcji ¿ycia wymagaj¹ spojrzenia na potoczne rozumienie
jego pojêcia, jak równie¿ musz¹ uwzglêdniaæ dotychczasowe filozoficzne konotacje. Jak podkrela W. Lorenc, Dilthey nie formu³uje definicji kluczowego pojêcia swojej filozofii. W d¹¿eniu do uchwycenia licznych znaczeñ wiadomie
unika konsekwencji wynikaj¹cych z definicyjnego ujêcia jego istoty. Zamiast
tego ukazuje wieloznacznoæ i interpretacyjn¹ otwartoæ ¿ycia, o którym mo¿na
powiedzieæ, i¿ samo siê staje, za jego znaczenia powstaj¹ w wyniku praktyki
rozumienia (por. s. 49).
Innym istotnym wyró¿nikiem Diltheyowskiej filozofii ¿ycia jest d¹¿enie do
nadania g³oszonej koncepcji wyranie spersonalizowanego charakteru (a zatem
inaczej jak u Hegla). Jak pisze Lorenc, filozofia Diltheya nie jest [...] bezosobowa, czyli tylko przypadkowo zwi¹zana z osobowoci¹ swego twórcy, lecz
 przeciwnie  wyrasta z niepowtarzalnej osobowoci, jest dzie³em mo¿e nie tyle
jej geniuszu, jak to by³o u Schellinga, ile pracy nad sob¹, wysi³ku i pe³ni rozwoju osobowoci zgodnie z humanistycznym wzorcem (s. 51). Dilthey jednoczenie konsekwentnie zmierza do tego, by osi¹gniêtemu poznaniu nadaæ walor
powszechnej wa¿noci, przekraczaj¹c czysto subiektywne uwarunkowania jednostkowego ¿ycia. Osi¹gniêcie tego wymaga wnikniêcia w wiat historyczny,
który wed³ug filozofa obiektywizuje zdobyt¹ wiedzê i otwiera przed cz³owiekiem
bogactwo wytworów kultury.
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Hermeneutyka. Istotn¹ inspiracjê filozofii hermeneutycznej Diltheya stanowi³a koncepcja hermeneutyki wspominanego ju¿ F.D. Schleiermachera. Z czasem rozwin¹³ on jednak w³asne stanowisko, które wyró¿nia³o siê g³ównie metodologiczn¹ orientacj¹, wa¿n¹  jak wiadomo  z punktu widzenia teorii
i praktyki humanistyki. W. Lorenz podkrela, i¿ wyró¿nia je zdecydowany odwrót od czysto instrumentalnego rozumienia zadañ i istoty hermeneutyki. Nie
jest wiêc jedynie pewn¹ technik¹ pracy z tekstem, lecz z czasem siê staje metodologicznym fundamentem odrêbnej grupy nauk, których wspólne miano stanowi spopularyzowane przez Diltheya pojêcie Geisteswissenschaften. Jakie nastêpstwa przynosi tego rodzaju podejcie do hermeneutyki? Rozumiej¹ce podejcie
do ¿ycia tworzy jego alogiczny, otwarty poznawczo i stale ewoluuj¹cy obraz.
Je¿eli nawet w wymiarze przyrodoznawczym ¿ycie podlega obiektywnym prawom tych nauk, to w wymiarze wiadomych prze¿yæ jego formy okazuj¹ siê ca³kowicie ponadnaturalne i nie daj¹ siê zredukowaæ do zdeterminowanych zjawisk
o charakterze kauzalnym. Tym samym hermeneutyka otwiera przed cz³owiekiem
ca³kowicie nowe perspektywy poznania (rozumienia), za jego przedmiotem pozostaj¹ nie obiektywne fakty, lecz ca³okszta³t prze¿yæ bêd¹cych zarówno przejawem ¿ycia, jak i sposobem odnoszenia siê cz³owieka do jego w³asnych wytworów i ich znaczenia (por. s. 61 i n.).
Do dzi otwartym poznawczo pozostaje pytanie o granicê Diltheyowskiej
hermeneutyki. Wprawdzie przylgnê³y do niej przywo³ane wy¿ej interpretacje,
akcentuj¹ce jej metodologiczne oraz ogólnofilozoficzne znaczenie, lecz wieloæ
rozstrzygniêæ nie idzie w parze z jak¹ tendencj¹ do osi¹gniêcia w tej kwestii
konsensusu. Innymi s³owy, kwestia charakteru i znaczenia dorobku Diltheya jest
nadal otwarta i nierozstrzygniêta. W. Lorenc ma wiadomoæ istniej¹cych rozbie¿noci. Omawia je, wskazuje konsekwencje, lecz powci¹gliwie nie wyra¿a w³asnego pogl¹du w tej kwestii. Bior¹c pod uwagê najsilniejszy kierunek oddzia³ywania
idei Diltheya, filozofa nazywa hermeneutycznym antropologiem (s. 64) oraz pionierem mylenia postmetafizycznego (s. 67). Szczególnie to drugie okrelenie
wymaga komentarza. W. Lorenc uwa¿a, i¿ specyficzny pozostaje u Diltheya status samej filozofii, która z jednej strony zrywa z typowo Heglowskim d¹¿eniem
do osi¹gniêcia absolutnej i systemowej wiedzy. Jej fundamentem jest wówczas
metafizycznie pojêty (czyli donios³y filozoficznie) ³ad wiata. Z drugiej natomiast,
pozostaje ona odleg³a od pozytywistycznych tendencji do ca³kowitego deprecjonowania poznawczej roli mylenia filozoficznego (w tym szczególnie metafizyki).
Innym wyró¿nikiem filozofii Diltehya by³  jak ujmuje to Lorenc  swoisty
dyletantyzm. Przejawia³ siê g³ównie w sposobie rozumienia granic humanistyki. Za nimi jako wykluczone czy pominiête znalaz³y siê takie dziedziny wiedzy, jak ekonomia czy socjologia. Szczególne w tej koncepcji humanistyki by³o
zaakcentowanie historycznego wymiaru istnienia i dzia³ania cz³owieka, natomiast brak lub niedostatek orientacji na zagadnienia przysz³oci.
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Cz³owiek w myleniu Diltheya staje siê przedmiotem ujêcia antropologiczno-historycznego, a wiêc ani czysto metafizycznego (idealistycznego), ani wy³¹cznie naukowego w znaczeniu przyrodoznawczym. Cz³owiek nie interesuje go
tak¿e w wymiarze jednostkowym, wa¿nym z egzystencjalistycznego punktu widzenia. W. Lorenz s³usznie podkrela, i¿ rozumienie stanowiska Diltheya musi
uwzglêdniaæ ponadto szczególne okolicznoci, w jakich siê kszta³towa³o. Chodzi tu przede wszystkim o stopniowe wyczerpywanie siê si³y, z jak¹ oddzia³ywa³y stare systemy, oraz równoczesne poszukiwanie nowych i efektywnych poznawczo wzorców filozofowania. Na gruncie antropologii wiod³o to m.in. do
zerwania z substancjalizmem w pojmowaniu cz³owieka i zast¹pienia go dynamistycznym ujêciem typowym dla Lebensphilosophie. Zgodnie z ni¹, cz³owiek
dziejowo siê staje, historycznie siê zmienia i nie posiada ¿adnej trwa³ej, niezmiennej istoty. Jest on byciem-w-¿yciu, ³¹cz¹c w egzystencji ca³okszta³t naturalnych, wiadomociowych i kulturowych uwarunkowañ. Tak pojêty cz³owiek
nie jest czyst¹ abstrakcj¹, jak równie¿ nie daje siê zredukowaæ jedynie do któregokolwiek z wymiarów w³asnej egzystencji. Istotnym aspektem antropologii
Diltheya jest d¹¿enie nie tylko do konceptualizacji autentycznego dowiadczenia ¿ycia, lecz wskazanie praktycznych zadañ, jakie powinna spe³niaæ filozofia
(s. 73). To z tego powodu koniecznym punktem wyjcia mylenia filozoficznego powinien byæ realny, jednostkowy cz³owiek we w³asnym, niepowtarzalnym
dowiadczeniu ¿ycia. Od niego mo¿liwe jest stopniowe przejcie do wniosków
o powszechnej wa¿noci. Dokonuj¹ca siê wówczas obiektywizacja wyznacza
w³aciw¹ drogê rozwoju poznania cz³owieka, jego ¿ycia, wytworów i wszelkich
istotnych ekstensji istnienia. To przejcie od prze¿yæ jednostki do s¹dów obiektywnych, czyli s¹dów o powszechnej wa¿noci, jest tyle¿ swoiste dla Diltheyowskiego sposobu filozofowania, co wzbudzaj¹ce liczne kontrowersje. Trzeba
przypomnieæ, i¿ we wczesnych pogl¹dach Dilthey koncentrowa³ siê na interpretowaniu g³ównie prze¿yæ jednostki. Mia³o to swój wyraz w uznaniu psychologii
za kluczow¹ dziedzinê humanistyki. Z czasem jednak, dostrzegaj¹c ograniczenia i mo¿liwe negatywne nastêpstwa tego rozstrzygniêcia (przede wszystkim subiektywizm oraz filozoficzn¹ w¹t³oæ takiego stanowiska), rozszerzy³ swój pierwotny punkt widzenia i zwróci³ siê ku wspólnocie i wiêzom spo³ecznym.
W formach ¿ycia, istotnych z punktu widzenia zbiorowoci, oraz w jej wytworach Dilthey odnalaz³ klucz do poznawczego uprawomocnienia indywidualnych
prze¿yæ. Czynnikiem determinuj¹cym ich wa¿noæ by³a wed³ug niego historia
(s. 81). D¹¿enie do wiedzy o cz³owieku na podstawie analizy historycznych form
i przejawów ¿ycia stanowi³o w³aciwy sposób ujmowania zjawisk w jednoci ¿ycia, ekspresji i rozumienia.
W. Lorenc wszechstronnie analizuje stanowisko Diltheya i usi³uje równoczenie rozwa¿yæ jego nastêpstwa. Twierdzi, i¿ s¹ one skromne (s. 89). S³aboæ osi¹gniêæ wynika z kilku powodów: pierwszym jest brak uzasadnienia jednej, naczel-
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nej nauki traktuj¹cej o cz³owieku, drugim  relatywizacja historycznych form
¿ycia, trzecim  minimalistyczne oczekiwania w stosunku do filozoficznej teorii cz³owieka i zwi¹zana z tym ograniczonoæ osi¹ganych rezultatów. Wed³ug
Lorenca, problematyczna jest równie¿ Diltheyowska teza o psychofizycznej jednoci (ca³oci) cz³owieka, która uniemo¿liwia rozgraniczenia miêdzy tym, co
przyrodniczo-zmys³owe oraz tym, co moralno-kulturowe. Rezultatem takiego
holistycznego podejcia jest uporczywe (a jednoczenie wzbudzaj¹ce w¹tpliwoci interpretacyjne) d¹¿enie do uzasadnienia g³êbokiej wiêzi natury i kultury.
Widaæ to np. w uznaniu osi¹gniêæ ówczesnych nauk przyrodniczych w zakresie
wiedzy o cz³owieku, a równoczenie sprzeciwianiu siê biologistycznemu redukcjonizmowi w koncepcji cz³owieka (por. s. 93). Dilthey daleki jest równie¿ od
idealizowania obrazu cz³owieka, przypisywania mu jakichkolwiek cech czy dyspozycji z pominiêciem ich naturalnego rodowodu. Takie nastawienie prowadzi
niekiedy do sprzecznoci i skutkuje sporami zarówno z idealizmem, jak i humanizmem. Wed³ug Lorenca, w sposobie pojmowania cz³owieka charakterystyczne jest u Diltheya udramatyzowanie ludzkiej egzystencji. Wynika ono m.in.
z napiêcia, jakie istnieje miêdzy ca³okszta³tem biologicznych czynników, determinuj¹cych wszelkie ludzkie dzia³anie, a d¹¿eniem do rozumienia w³asnego istnienia w perspektywie kultury. Jako istoty skoñczone  pisze o tym dalej Lorenc  realizujemy tylko jedn¹ z mo¿liwoci w³asnego rozwoju. Nasze
wewnêtrzne przemiany s¹ wiêc ograniczone i dopiero rozumienie otwiera przed
nami ca³okszta³t naszych mo¿liwoci (s. 95). Dilthey ma wiadomoæ dysproporcji istniej¹cych miêdzy potencja³em tkwi¹cym w ka¿dym cz³owieku a faktycznie osi¹gniêtymi rezultatami.
Filozofia staje przed zadaniem sprostania nie tylko zadaniom teoretycznym.
Jej drugim, równie istotnym celem pozostaje sformu³owanie zasad dzia³ania. S³u¿¹ one realizacji zadañ, jakie staj¹ przed cz³owiekiem. Wród tych wa¿niejszych
Dilthey wymienia d¹¿enie do w³asnego wewnêtrznego rozwoju i osi¹gniêcie doskona³oci, rozumianej jako wiadome przekraczanie fundamentalnych zasad
wiatopogl¹du i wynikaj¹cych z nich postaw ¿yciowych. Idea³em jest  brzmi¹ce doæ enigmatycznie  bycie ca³ym cz³owiekiem (s. 99).
Podsumowuj¹c stanowisko Diltheya, W. Lorenc podkrela m.in. liczne paralele z Heglowskim sposobem filozofowania i zawartym w nim rozumieniem
cz³owieka. W wymiarze powszechnodziejowym obu filozofów ³¹czy przekonanie o potrzebie pogodzenia subiektywnoci z tym, co dziejowe. Obaj uznaj¹ kluczow¹ rolê dziejów w rozumieniu sytuacji cz³owieka oraz uchwyceniu znaczenia jego wytworów. Trzeba dodaæ, i¿ ladów idealizmu jest u Diltheya wiêcej
(por. s. 108-110). Inn¹ kwesti¹, któr¹ akcentuje Lorenc, jest dysproporcja miêdzy wieloci¹ podjêtych zagadnieñ a relatywnie nik³¹ konkluzywnoci¹ rozwa¿añ. Niew¹tpliwym osi¹gniêciem Diltheya jest jego teoria hermeneutyczna.
Zmierza³a ona do ca³ociowego ujêcia sfery wytworów cz³owieka, bêd¹cej za-
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razem drog¹ do poznania jego samego. Autor, akceptuj¹c ocenê E. Paczkowskiej-£agowskiej, podkrela, ¿e wartoæ pogl¹du Diltheya wyra¿a siê przede
wszystkim w ca³kowicie nowatorskim sformu³owaniu stanowiska antropologii filozoficznej, wywiedzionej wprost z historycznej odmiany filozofii ¿ycia (s. 111).

Georg Misch
Przeszed³ do historii jako najwybitniejszy uczeñ Diltheya, a zarazem postaæ,
która paradoksalnie nie wywar³a wiêkszego wp³ywu na filozofiê wspó³czesn¹.
Jednym z powodów by³a wiadoma decyzja Mischa o popularyzowaniu stanowiska swego s³ynnego tecia. Trzeba podkreliæ, i¿ niew¹tpliwie to osi¹gn¹³,
a nawet zdo³a³ rozwin¹æ niektóre z w¹tków dalej, ani¿eli uczynili to inni uczniowie Diltheya. Zas³ug¹ Mischa by³o nie tylko opublikowanie prac swego nauczyciela, lecz tak¿e systematyzacja jego pogl¹dów. Lorenz podkrela przy tym, i¿
czêsto trudne (lub nawet niemo¿liwe) bywa odró¿nienie pogl¹dów obu mylicieli. Dopiero w póniejszych pismach Mischa ró¿nice zaczynaj¹ byæ wyraniej
widoczne.
Jego dokonania popularyzatorskie ugruntowa³y komparatystykê, na mocy
której  mimo obecnych ró¿nic  Diltheya stawia siê w jednym rzêdzie z Heglem, Nietzschem czy Heideggerem. Spogl¹daj¹c szerzej, wypada stwierdziæ, i¿
filozofowanie Mischa jest myleniem w cieniu Diltheya.
Misch najsilniej identyfikuje siê z filozofi¹ ¿ycia, ujmowan¹ jako przeciwieñstwo dawnej i wyczerpanej  jego zdaniem  filozofii bytu. Pozytywne zadanie
Lebensphilosophie polega na samowyk³adni, na obiektywizacji rozumienia, którego przedmiotem jest ¿ycie. Z tego powodu rol¹ filozofii jest nie tylko d¹¿enie
do wiedzy, lecz przede wszystkim stymulowania dzia³ania. By wskazaæ w³aciwe przes³anki filozofii, Misch w sposób znamienny dla niemieckiego filozofa
wskazuje na etyczno-religijne nastawienie wiadomoci usi³uj¹cej wnikn¹æ
w ¿ycie. Szczególn¹ rolê w osi¹gniêciu wiedzy o ¿yciu odgrywa hermeneutyka,
pojêta jako metodyczny wysi³ek rozumienia. Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ,
i¿ Misch idzie generalnie ladem Diltheya, a z czasem (m.in. podejmuj¹c polemikê z Heideggerowsk¹ koncepcj¹ filozofii) wskazuje na fundamentalny charakter ¿ycia, a nie bycia (por. s. 122126). Kluczowe tezy jego stanowiska zak³ada³y, i¿ filozofia ¿ycia wiadomie uwalnia siê od logiki jako podstawy mylenia
oraz przekonania o istnieniu jakiego absolutnego pocz¹tku filozofowania. Mo¿liwe jest zatem filozofowanie bezza³o¿eniowe, którego istot¹ jest interpretacja
ludzkiego ¿ycia. Z tego powodu problemy filozofii maj¹ charakter rzeczywisty,
odnosz¹ siê bowiem do autentycznego ¿ycia. Jego samego nie sposób uchwyciæ
formalnie, ani tym bardziej nie sposób poznaæ ca³kowicie. Rozwa¿aj¹c powy¿sze kwestie na tle sporu z Heideggerem, Misch dochodzi do wniosku, ¿e w³a-
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ciwy charakter filozofowania Heideggera jest wprawdzie zakamuflowany, lecz
da siê odczytaæ jako metafizyczny, chrzecijañski i teologiczny zarazem. Dalsze
wnioski wynikaj¹ z tych podstawowych za³o¿eñ.
Oceny wartoci krytyki Heideggera s¹ rozbie¿ne. Przypisuje siê jej niezwyk³¹ wnikliwoæ i b³yskotliwoæ (E. Paczkowska-£agowska), jak równie¿ ca³kowite niezrozumienie intencji Heideggera czy nawet ignorancjê (C. Strub, J. Greisch, J. Grondin, por. s. 129130). W. Lorenc podkrela znaczenie dokonanej
przez Mischa komparatystyki filozofii Diltheya oraz Heideggera. Konfrontacja
obu tych pogl¹dów prowadzi³a do wykazania ich zasadniczych ró¿nic, lecz równie¿ stwierdzenia licznych, z³o¿onych zale¿noci.
Misch  obok wielostronnej popularyzacji pogl¹dów swego nauczyciela
 sta³ siê z czasem tak¿e jego krytykiem. Jedn¹ ze spornych kwestii by³ stosunek do metafizyki. Sporód licznych pytañ i rozstrzygniêæ wy³ania siê obraz
myli wtórnej, lecz nie pozbawionej prób samodzielnoci. Te jednak czêsto wyra¿aj¹ siê w selektywnej, instrumentalnej czy nawet sprzecznej z intencjami Diltheya interpretacji jego tez (s. 135 i n.). Jedn¹ z reprezentatywnych kwestii by³
szczególny stosunek Mischa do metafizyki. W odró¿nieniu od Diltheya rozumia³
j¹ szerzej, ujmowa³ historycznie, sprzeciwia³ siê ocenianiu jej wartoci w konfrontacji z nauk¹ i jednoczenie poszukiwa³ róde³ w g³êboko antropologicznych
dowiadczeniach oraz przes³ankach mylenia. Tak pojêta metafizyka okazuje siê
dla cz³owieka trwa³ym rusztowaniem egzystencji (s. 137), spe³nia istotn¹ rolê
sensotwórcz¹. Jest wyrazem rudymentarnych potrzeb cz³owieka, a zarazem sama
okazuje siê niezg³êbialna  jako taka jest pierwotnym warunkiem wszelkiej refleksji nad egzystencj¹.
W poszukiwaniach oryginalnych elementów filozofii Mischa W. Lorenc skupia siê na pomyle zbudowania teoretycznych podstaw logiki hermeneutycznej
(hermeneutycznej teorii wiedzy). Z jednej strony jej idea jest rozwiniêciem stanowiska Diltheyowskiego, z drugiej za kluczowe za³o¿enia zdecydowanie je
przekraczaj¹. Misch usi³uje stworzyæ teoriê ¿ycia maj¹c¹ znaczenie na gruncie
humanistyki  iæ do logiki drog¹, która odpowiada³aby intencjom filozofii ¿ycia (s. 140). W tym nowatorskim ujêciu logika (jednak w znaczeniu odleg³ym
od klasycznego) ma stanowiæ narzêdzie pozwalaj¹ce zg³êbiaæ ¿ycie, którego natura uniemo¿liwia osi¹gniêcie wiedzy definitywnej. W nawi¹zaniu do E. Paczkowskiej-£agowskiej oraz O.F. Bollnowa W. Lorenc akcentuje swoistoæ pomys³u Mischa. Zgodnie z nim, logika nie jest wyrazem racjonalnego sposobu
odniesienia siê do ¿ycia, lecz zmierza do uchwycenia doæ enigmatycznego tzw.
zwi¹zku ¿ycia. Ów zwi¹zek ma znaczenie ponadkulturowe, przekraczaj¹ce czysto definicyjne, pojêciowe ujêcie. W takim sensie mo¿na nazwaæ go niezg³êbialnym. ¯ycie mo¿na wprawdzie  jak w sztuce  ewokowaæ. Polega to na tym, ¿e
jej rodki maj¹ odzwierciedlenie w pojêciach, lecz same nie s¹ przedmiotem
mylenia dyskursywnego. W rezultacie idea logiki hermeneutycznej ma s³u¿yæ
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interpretacji dynamiki ¿ycia, lecz  jak podkrela Lorenc  nie wiedzie ostatecznie do spójnego, koncepcyjnego ujêcia. Jej celem mia³o byæ otwarte w formie
t³umaczenie sytuacji ¿yciowej cz³owieka, odleg³e jednak od czysto racjonalnej,
naukowej (przyrodoznawczej) wyk³adni. Niezale¿nie od towarzysz¹cych jej kontrowersji (W. Lorenc jest tu jednak bardzo powci¹gliwy w ocenach) nale¿y
w niej widzieæ i pozytywnie oceniaæ d¹¿enie do nadania logice hermeneutycznej formy koncepcji istotnej dla samej humanistyki jako nauki.
Misch opiera swój obraz cz³owieka na d¹¿eniu do uchwycenia jego jednostkowoci. Czyni to zreszt¹ w sposób znamienny dla wielu filozofów ¿ycia i póniejszych egzystencjalistów. W tym zamierzeniu nie ogranicza siê jednak do czysto subiektywnego wymiaru istnienia, lecz wskazuje na rolê i znaczenie
wspólnoty dla samookrelenia siê jednostki. Wiedza o sobie powstaje na podstawie dowiadczenia wspólnotowego.
W ogólnym ujêciu Misch postrzega cz³owieka jako istotê kszta³tuj¹c¹ siê
z tego co bezgraniczne (s. 148), przy czym rozumie jej obecnoæ jako wiadomoæ przekraczania tego, co staje siê przedmiotem wiadomych prze¿yæ i ich
wyrazem. Ów ruch nie jest uwarunkowany ani wy³¹cznie deterministycznie, ani
finalistycznie. ¯adna z tych perspektyw nie wyznacza ostatecznych mo¿liwoci
rozwoju cz³owieka. Wyró¿nia go swoista, wspomniana wy¿ej potrzeba metafizyczna, która realizuje siê w poszukiwaniu i nadawaniu znaczenia ludzkiemu
¿yciu. Ka¿dy aspekt ludzkiego ¿ycia znajduje ostatecznie swój wyraz w s³owie
(choæ w tym przypadku mówiæ nie znaczy nadawaæ s³owom czysto racjonalne
znaczenie). Sprawia ono, ¿e cz³owieka wyró¿nia specyficzne dowiadczenie
metafizyczne. Jest ono czym biegunowo ró¿nym od tego, w czym wyra¿a siê
empiryczny sposób bytowania i doznawania. Zrozumienie jego istoty ma kluczowe znaczenie dla powstaj¹cego na jego kanwie obrazu cz³owieka. Owa sk³onnoæ do mylenia metafizycznego jest tyle¿ wspólnotowa, wyró¿nia bowiem
wszystkich ludzi, co dowodz¹ca istnienia czego tajemniczego, ca³kowicie niezale¿nego od fizycznego wymiaru istnienia, czego, co wyra¿a siê ostatecznie
w nieempirycznym s³owie (por. s. 152).
Antropologiczne intuicje Mischa sk³aniaj¹ W. Lorenca do wniosku, i¿ filozof nie zdo³a³ wypracowaæ jednolitej i spójnej hermeneutycznej koncepcji cz³owieka. Wprawdzie jego pogl¹dy antropologiczne posiadaj¹ wyrane piêtno hermeneutyczne, lecz ostatecznie dowodz¹ odwrotu od hermeneutyki ku metafizyce.
Bli¿ej mu do filozofii ¿ycia ni¿ hermeneutyki par excellence. W. Lorenc, staraj¹c siê zrekonstruowaæ istotne w¹tki filozofii, a wród nich antropologii, unika
jednoznacznych ocen stanowiska Mischa. Podkrela jego otwarty charakter
i wynikaj¹c¹ z tego mo¿liwoæ licznych i ró¿norodnych interpretacji.
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Otto Friedrich Bollnow
Twórczoæ O.F. Bollnowa zwykle jest kojarzona z drugim pokoleniem spadkobierców myli W. Diltheya. Obejmuje ona filozofiê, a tak¿e psychologiê, pedagogikê oraz literaturoznawstwo. ród³a i inspiracje tej refleksji by³y szerokie
 stanowi³a je m.in. twórczoæ M . Heideggera, H-G. Gadamera czy G. Mischa.
Tak¿e i w tym przypadku  co podkrela W. Lorenc  mamy do czynienia
z niezwykle bogatym tematycznie dorobkiem filozoficznym, jednak brak mu
spójnoci oraz ca³ociowego, koncepcyjnego ujêcia. Filozofia Bollnowa wbrew
tematycznemu bogactwu jest jedynie zarysem stanowiska (s. 156). Wady tej
 wed³ug autora opracowania  nie mo¿e t³umaczyæ przekonanie myliciela
o otwartym i niedokoñczonym charakterze wszelkiego wielkiego dzia³a filozoficznego. Autor podkrela, i¿ wa¿nym motywem filozofowania Bollnowa by³o
usi³owanie rozwa¿enia wspó³czesnej sytuacji samej filozofii, które mimo wielu
podjêtych prób, nie da³o spójnego, koncepcyjnego ujêcia, za on sam unika³ jednoznacznego kojarzenia oraz szufladkowania. Zgodnie z samoocen¹, nie szed³
ani torem mylenia Diltheyowskiego, ani nie by³ spadkobierc¹ Heideggera (choæ
nie ukrywa³ wra¿enia, jakie wywar³a na nim ontologia fundamentalna), nie identyfikowa³ siê równie¿ z filozofi¹ egzystencji. Sw¹ twórczoæ ³¹czy³ z filozofia
¿ycia oraz filozofi¹ hermeneutyczn¹, lecz  jak podkrela W. Lorenc  nie czyni³ tego w sposób szczególnie wyrazisty. Mimo takiego nastawienia, w jego filozofowaniu mo¿na znaleæ pewn¹ logikê, z której wynika okrelony stosunek
do tradycji filozoficznej (por. s. 159).
Bollnow pozostaje konsekwentnym zwolennikiem hermeneutycznego rozwi¹zania kwestii wiedzy. Kluczowe znaczenie dla osi¹gniêtego poznania ma przede
wszystkim jêzyk. Jest nie tyle rodkiem s³u¿¹cym wyra¿eniu okrelonych prze¿yæ (doznañ) czy faktów, lecz staje siê podstawowym tworzywem rzeczywistoci ujêtej w ca³okszta³cie tego, co jest rozumiane. W nawi¹zaniu do tradycji
ukszta³towanej przez Humboldta, Schleiermachera, Diltheya i Heideggera, Bollnow g³êboko wpisuje siê w tradycjê mylenia hermeneutycznego kwestionuj¹cego ideê bezza³o¿eniowoci poznania i wiod¹cego do uznania nieuchronnie implikowanej jêzykiem ontologii oraz historycznoci wszelkiej wiedzy. Nie wiedzie
go to jednak do skrajnego relatywizmu. W swoich rozwa¿aniach poszukuje przes³anek jasnoci, cis³oci i naukowoci wiedzy, choæ zarazem odleg³y jest od
ograniczenia dyskursu do abstrakcyjnoci i czystoci podejmowanych dociekañ. Opowiada siê za trwa³¹ wiêzi¹ filozofii i ¿ycia, a przeciwko tzw. filozofii
szkolnej, skupionej na teoretycznym poznaniu. W jego wyobra¿eniu celem filozofii jest syntetyczne ogarniêcie sfery przyrody, kultury i indywidualnej
wiadomoci. To za³o¿enie mia³o stanowiæ kontynuacjê i rozwiniêcie postulatów Diltheya, ograniczaj¹cych siê pierwotnie do sfery prze¿yæ oraz wytworów
cz³owieka.
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Niew¹tpliwym osi¹gniêciem Bollnowa jako komentatora i interpretatora filozofii by³o nowatorskie oraz antycypuj¹ce wspó³czesne wyk³adnie spojrzenie na
zwi¹zek stanowisk Diltheya oraz Heideggera. Myliciel kwestionowa³ przekonanie o ich zasadniczej opozycji i wskazywa³ argumenty na rzecz uznania trwa³ego wp³ywu wielu pomys³ów autora Budowania wiata historycznego... na pogl¹dy Heideggera i ich kontynuacjê w postaci hermeneutyki ¿ycia (s. 168). Warto
dodaæ, i¿ jednym z wa¿niejszych filozoficznych celów Bollnowa by³a próba
przezwyciê¿enia opozycji miêdzy filozofi¹ ¿ycia oraz filozofi¹ egzystencji.
Szczególne uznanie filozofa wzbudza³o d¹¿enie Diltheya do skutecznej krytyki
skrajnie racjonalistycznej teorii poznania, a jednoczenie wiadome unikanie tendencji irracjonalnych, jak mia³o to miejsce w przypadku Nietzschego czy Bergsona. Pozytywne postulaty Diltheya sz³y w kierunku ugruntowania historycznej
filozofii ¿ycia, co Bollnow uzna³ za szczególny walor tego sposobu mylenia,
przes¹dzaj¹cy o naukowych wartociach Lebensphilosophie.
Wród licznych analizowanych i komentowanych kwestii zainteresowanie
Bollnowa wzbudzi³o zagadnienie rozumienia ¿ycia jako samofilozofuj¹cej si³y.
Oceni³ je jako wyraz panteistycznego d¹¿enia do upodmiotowienia przyrody,
a jednoczenie jako dowód ca³kowicie historycznego, a przy tym problematycznego charakteru przyrodoznawczej wiedzy Diltheya, odzwierciedlaj¹cej jej stan
w okresie lat siedemdziesi¹tych XIX stulecia (s. 173).
Odrêbnym obszarem zainteresowañ Bollnowa by³a problematyka filozofii
hermeneutycznej. Jej okrelenie doskonale oddawa³o przemianê, jaka dokona³a
siê w obrêbie dotychczasowych koncepcji hermeneutycznych, które stopniowo
przeobrazi³y siê we wspó³czesny autonomiczny wzorzec filozofowania o ambicjach przekraczaj¹cych granice samej filozofii poznania oraz metodologii. W. Lorenc zastrzega, i¿ wprowadzenie i upowszechnienie tego okrelenia nie by³o zas³ug¹ samego Bollnowa, mia³o jednak silny zwi¹zek z jego dociekaniami i ich
teoretycznymi wynikami. Krytyka filozofii hermeneutycznej wskaza³a jej zasadnicze zadania oraz zalety. Wród wielu z nich Lorenc zwraca uwagê na wytworzenie takiego sposobu mylenia, którego zasiêg obejmuje nie tylko tekst, lecz
przede wszystkim wiat oraz ¿ycie, podkrela równie¿ jego poznawcz¹ efektywnoæ i mo¿liwoæ skutecznego systematyzowania wiedzy. Warto dodaæ na marginesie, i¿ krytyka filozofii hermeneutycznej przez Bollnowa przekroczy³a granice filozofii Diltheya i odnosi³a siê do pogl¹dów wiêkszoci ówczesnych
teoretyków hermeneutyki (Gadamera, Habermasa, Ricoeura i innych  por.
s. 177 i n.).
W kwestii znaczenia i miejsca filozofii w strukturze ¿ycia duchowego cz³owieka stanowisko Bollnowa by³o reprezentatywne dla filozofii niemieckiej. Jej
centralna pozycja znajdowa³a szczególny wyraz w przekonaniu o istotnoci rozwa¿añ antropologicznych wród innych zagadnieñ filozoficznych. Koncepcja
cz³owieka, bêd¹ca oryginalnym osi¹gniêciem Bollnowa, zak³ada³a wspó³czesn¹
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duchow¹ bezdomnoæ jednostki ludzkiej. Wizja jej wyobcowania ze wiata, braku przywi¹zania do jakiegokolwiek miejsca, ucieczki znajduje liczne konsekwencje, m.in. w negatywnym stosunku do rozumu i jego mo¿liwoci, w utracie w³aciwej miary zdarzeñ i procesów, w wynikaj¹cym z tego zniewoleniu
potrzebami. Skutkiem tych negatywnych dowiadczeñ jest narastaj¹ce napiêcie,
które motywuje do dalszych prób i poszukiwañ. Szczególne znaczenie dla Bollnowa maj¹ duchowe nastêpstwa tych procesów, w przeciwieñstwie do np. politycznych zdecydowanie trudniej dostrzegalne. Istniej¹ca sytuacja sk³ania myliciela
do sformu³owania tezy o nieuchronnym zwrocie, przed jakim znajduje siê wspó³czesny cz³owiek. Jego przyczyn¹ s¹ coraz silniejsze wp³ywy czynników pozaracjonalnych, pozostaj¹cych poza skuteczn¹ kontrol¹ i mo¿liwoci¹ przewidywania. Nie jest wiêc przypadkiem, i¿ Bollnow uznaje szczególne znaczenie mylenia
filozoficznego w wymiarze indywidualnej egzystencji (por. s. 187189).
Jak widaæ, antropologia Bollnowa rozwija siê na styku filozofii ¿ycia, egzystencji i hermeneutyki. Jej klimat w wielu momentach przypomina pomys³y Heideggera, Jaspersa i francuskich egzystencjalistów, lecz jednoczenie nosi znamiona niepowtarzalnoci. Mo¿na dzi stwierdziæ, i¿ by³a ona wyrazem ducha
czasów, w jakich powstawa³a. Pozytywnym celem filozofa  jak deklarowa³
 by³o sformu³owanie samodzielnej koncepcji antropologicznej. W. Lorenc podkrela jednak, i¿ w du¿ej mierze deklaracja ta nie ma pokrycia w faktycznych
osi¹gniêciach intelektualisty (s. 200). Dzieje siê tak, gdy¿  jak uwa¿a  odrzuca on dotychczasowe koncepcje (np. Plessnera, Schelera) i poszukuje w³asnej
metody mylenia o cz³owieku. Sprowadza j¹ do kilku zasad: potrzeby zwi¹zania antropologii z empiryczn¹ wiedz¹ o cz³owieku; koniecznoci rozszerzenia
dotychczasowych filozoficznych horyzontów dociekañ; niezbêdnoci ³¹czenia
filozofii z poznaniem innych kultur oraz wynikami nauk szczegó³owych; potrzeby d¹¿enia do teoretycznej donios³oci osi¹gniêtej wiedzy, a jednoczenie problematyzowania wysi³ków zmierzaj¹cych do uchwycenia tzw. istoty cz³owieka.
Mimo tych regu³, W. Lorenc s³usznie podkrela brak spójnej wizji antropologii.
Jej dodatkowym utrudnieniem by³y zachodz¹ce z czasem zmiany i korektury
pierwotnych za³o¿eñ. Ponadto Bollnow ostatecznie nie rozstrzygn¹³ wielu podjêtych kwestii. Dyskusyjnym zagadnieniem mo¿e siê wydawaæ d¹¿enie do ich objanienia za pomoc¹ formu³y otwartej wizji cz³owieka. Tytu³em komentarza warto jednak dodaæ, i¿ we wspó³czesnej antropologii coraz czêciej unika siê
oczekiwanego spójnego i ca³ociowego rozstrzygniêcia kwestii cz³owieka. Regres
mylenia substancjalistycznego (istotnociowego) skutkuje fragmentacj¹ dociekañ,
perspektywicznymi oraz cz¹stkowymi ujêciami. Osi¹gniête dowiadczenie Bollnowa  wbrew ocenie Lorenca  czêciowo zdaje siê potwierdzaæ tego rodzaju tendencjê.
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Praca W. Lorenca w ca³ociowej ocenie daje pozorne wyobra¿enie, i¿ tematem szeregu analiz sta³y siê koncepcje tyle¿ oryginalne, co niedokoñczone, jedynie zarysowane, cz¹stkowe i fragmentaryczne. Ich oddzia³ywanie na wspó³czesna filozofiê jest nik³e lub niemal ¿adne, choæ wk³ad twórców we
wspó³czesn¹ filozofiê hermeneutyczn¹ oraz filozofiê ¿ycia trudny do zbagatelizowania. Generalizuj¹c, trzeba stwierdziæ, i¿ ta ambiwalencja doskonale oddaje
los wiêkszoci wspó³czesnych filozofów. Do podrêczników filozofii przechodz¹
zazwyczaj najoryginalniejsze postaci, których oddzia³ywanie wydaje siê byæ najsilniejsze, trudno jednak stwierdziæ, by by³o ono zarazem najtrwalsze. Tymczasem uwzglêdniaj¹c wieloæ stanowisk, wewnêtrzne zró¿nicowanie poszczególnych nurtów, ca³kowit¹ niewymiernoæ wspomnianej si³y oddzia³ywania  wszak
nie o popularnoæ czy liczbê cytowañ tu chodzi  filozofia wspó³czesna w wiêkszoci przypadków skutecznie wymyka siê tego rodzaju ocenom i powi¹zanej
z nimi komparatystyce. W zwi¹zku z tym wielokrotne wypominanie przez autora ró¿norodne wady i niedoskona³oci badanych pogl¹dów wytwarzaj¹ wra¿enie, jakoby ich twórcy mieli ca³kowicie marginalne znaczenie dla wspó³czesnej
myli filozoficznej, a ich dorobek  mimo oryginalnych pomys³ów  nie przedstawia³ wiêkszej wartoci. Trudno siê zgodziæ z tego rodzaju ocen¹, retorycznie
zapytuj¹c, czy trud pisania z wielu wzglêdów ciekawej i wartociowej ksi¹¿ki
 jak w tym przypadku  idzie w parze z wartoci¹ poruszanych w niej problemów i komentowanych osi¹gniêæ poszczególnych twórców? Nie chodzi tu oczywicie o zarzut przesadnego krytycyzmu  trzeba podkreliæ, ¿e W. Lorenc
w swoich rozwa¿aniach i formu³owanych wnioskach jest wystarczaj¹co krytyczny, w ocenach za bardzo powci¹gliwy. Trudno jednak znaleæ uniwersalne kryteria wartociowania w przypadku czego tak ró¿norodnego, jak filozofia wspó³czesna, a w jej ramach wewnêtrznie zró¿nicowana hermeneutyka.
Najczêciej chyba powtarzany zarzut, i¿ rekonstruowane i komentowane pogl¹dy s¹ otwarte, nieuporz¹dkowane (nieusystematyzowane), niedokoñczone,
mo¿e siê tak¿e w ró¿nym zakresie odnosiæ do dorobku wielu innych znanych
wspó³czesnych filozofów. Wystarczy spojrzeæ np. na twórczoæ E. Husserla,
L. Wittgensteina, F. Nietzschego. Celowo wymieniam reprezentantów odleg³ych
od siebie stanowisk, widaæ bowiem, ¿e tego rodzaju zarzut nie dotyczy pogl¹dów wy³¹cznie Diltheya, Mischa czy Bollnowa, a mo¿e byæ czêsto formu³owany równie¿ przeciwko innym.
Oceniaj¹c pracê W. Lorenca pamiêtaæ nale¿y, i¿ jest to tom kontynuuj¹cy
podjête wczeniej rozwa¿ania w zakresie wspó³czesnej antropologii i filozofii
hermeneutycznej. W tak szerokim ujêciu obie czêci stanowi¹ niew¹tpliwie kompendium w zakresie podejmowanych tematów. W ka¿dym z tomów obok postaci znanych, o ustalonej pozycji (Heidegger, Gadamer, Ricoeur w pierwszym to-
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mie, Dilthey w drugim) znalaz³y siê rozdzia³y powiêcone mylicielom trwale
i ró¿norako z nimi powi¹zanym. Z podjêtych rozwa¿añ wynika zarówno istotnoæ pytañ o cz³owieka, jak i charakterystyczne dla filozofii hermeneutycznej
unikanie antropologicznego redukcjonizmu, zachowanie szerokiej perspektywy
podejmowanych rozwa¿añ. Jej rozleg³oæ wymaga nie tylko ród³owej wiedzy
i erudycji, lecz przede wszystkim pomys³u, w jaki sposób tê ró¿norodnoæ problemów i rozstrzygniêæ ze sob¹ powi¹zaæ. W tej kwestii przekonuj¹ca siê wydaje poszukuj¹ca postawa autora, który unika skrajnych i generalnych ocen, d¹¿y
natomiast do uchwycenia istotnych zwi¹zków i zale¿noci miêdzy poszczególnymi koncepcjami. W. Lorenc zachowuje w³aciw¹ miarê formu³owanej krytyki,
d¹¿¹c raczej do rzetelnej analizy podejmowanych zagadnieñ ani¿eli arbitralnych
i apodyktycznych ocen. Na marginesie trzeba dodaæ, i¿ filozofia hermeneutyczna
wraz z charakterystycznym dla niej d¹¿eniem do rozumienia podejmowanych
kwestii wymaga uznania otwartoci i umiarkowanej relatywnoci osi¹ganych
rezultatów, a ponadto dostrzegania ich kontekstowoci czy nieuchronnej historycznej zmiennoci. W tym zakresie autor wykazuje siê szczególn¹ dojrza³oci¹
badawcz¹ i z wart¹ zaakcentowania rozwag¹ oraz dystansem wpisuje siê w klimat intelektualny wspó³czesnej hermeneutyki.
Andrzej Kucner
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MANIFEST FILOZOFICZNY NEOPOZYTYWIZMU
Naukowa koncepcja wiata. Ko³o Wiedeñskie,
przek³. i red. Artur Koterski, s³owo/obraz terytoria,
Gdañsk 2010, ss. 403.
Ponad osiemdziesi¹t lat od wydania w 1929 r. na konferencji w Pradze manifestu Wissenschaftliche Weltauffasung. Der Wiener Kreis, zredagowanego przez
duchowych ojców neopozytywizmu: Hansa Hahna, Ottona Neuratha oraz Rudolfa Carnapa, ukaza³ siê polski przek³ad tego szczególnego tekstu1. Trzeba podkreliæ na wstêpie, ¿e Naukowa koncepcja wiata... to kolejna spolszczona praca w bogatym dorobku neopozytywistów2. Tomik zredagowany przez Artura
Koterskiego  co podkrela w przedmowie sam redaktor  stanowi kontynuacjê
wczeniej podjêtych prac redakcyjnych i translatorskich, maj¹cych na celu przybli¿enie oryginalnego dorobku wiedeñskich neopozytywistów. Dot¹d w tym cyklu ukaza³y siê R. Carnapa: Wprowadzenie do filozofii nauki, Dzieje Logicznego Pozytywizmu, t. I, Warszawa 2000; Spór o zdania protokolarne. Erkenntnis
i Analysis, 19321940, Dzieje Logicznego Pozytywizmu, t. II, Warszawa 2000;
Empiryzm. Semantyka. Ontologia, Rozprawy Filozoficzne, Warszawa 2005.
W takiej sytuacji nie nale¿y s¹dziæ, i¿ tego rodzaju publikacja jest wype³nieniem
jakiej luki wydawniczej, trzeba jednak podkreliæ, ¿e prze³o¿ony tekst zyska³
wyj¹tkowe znaczenie historyczno-filozoficzne. W 1929 r. wyra¿a³ on zbiorow¹
determinacjê w d¹¿eniu do osi¹gniêcia ideowej jednoci formacji intelektualnej,
jak¹ by³o wówczas Ko³o Wiedeñskie i zwi¹zani z nim naukowcy.
1 Manifest zaczêto upowszechniaæ w Pradze, lecz faktycznie zosta³ on wydany w Wiedniu pod egid¹ Towarzystwa Ernsta Macha.
2 Warto wspomnieæ kilka innych przek³adów, m.in. R. Carnap, Filozofia jako analiza jêzyka nauki, Warszawa 1970; M. Schlicka, Szko³a Wiedeñska a filozofia tradycyjna, Edukacja
Filozoficzna 1992, vol. 14; fragment artyku³u Carnapa nt. fizykalizmu zob. w: Ontologia.
Antologia tekstów filozoficznych, pod red. M. Hempoliñskiego, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1994; fragmenty ró¿nych tekstów neopozytywistów do³¹czone do kilkakrotnie wydawanej pracy H. Buczyñskiej-Garewicz, Ko³o Wiedeñskie; a ponadto teksty R. Carnapa: Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 2000; Logicystyczne podstawy matematyki, (w:) Filozofia
matematyki (antologia tekstów), pod red. J. Mika, Kraków 1986; Logiczna sk³adnia jêzyka,
Warszawa 1995; Pisma semantyczne, Warszawa 2007. Szczegó³owy wykaz pism i ich przek³adów zawiera obszerna bibliografia róde³ w Naukowej koncepcji wiata... (por. s. 341391).
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Podczas praskich obrad wydanemu wówczas manifestowi towarzyszy³y inne
wyst¹pienia czo³owych neopozytywistów, powiêcone kluczowym kwestiom
nauki, jej miejsca, stosunku do filozofii itp. H. Hahn wyg³osi³ referat zatytu³owany: Znaczenie naukowej koncepcji wiata, w szczególnoci dla matematyki
i fizyki, za O. Neurath  Drogi naukowej koncepcji wiata oraz Unifikacja nauki jako zadanie. Wszystkie te teksty stanowi¹ wartociowe uzupe³nienie i rozwiniêcie g³ównych tez manifestu. Zosta³y zamieszczone w omawianym zbiorku.
Tomik wzbogacaj¹ jeszcze dwa inne artyku³y: A.E. Blumberga i H. Feigla
(uczniów M. Schlicka), Pozytywizm logiczny. Nowy ruch w filozofii europejskiej;
O. Neuratha, Rozwój Ko³a Wiedeñskiego i przysz³oæ empiryzmu logicznego.
Zbiór zamyka tekst Jana Woleñskiego, zatytu³owany Ko³o Wiedeñskie, Wissenschaftliche Weltauffasung i Polska (s. 263 i n.). Omówiono w nim z³o¿one
i  jak siê okazuje  doæ za¿y³e, lecz niemal zupe³nie nieznane kontakty neopozytywistów z filozoficzn¹ Szko³¹ Lwowsko-Warszawsk¹.
*
Znaczenie manifestu ujawnia siê w kilku aspektach. Wspomnijmy o dwóch.
W wymiarze wewnêtrznym jego publikacja wiadczy³a o stopniowej krystalizacji zasadniczych idei Ko³a, a jednoczenie po kilkuletnich dyskusjach ujawnia³a
i przyspiesza³a polaryzacjê pogl¹dów jego reprezentantów (por. s. 14). Najbardziej sceptycznie by³ do niego nastawiony Moritz Schlick, któremu paradoksalnie zadedykowano tê pracê. Jak podkrela A. Koterski, nie akceptowa³ on ani
zamys³u instytucjonalizowania idei neopozytywizmu, ani nie odpowiada³o mu
rozró¿nienie jego zwolenników na lewe i prawe skrzyd³o. W rezultacie manifest
by³ katalizatorem procesu pog³êbiania siê istotnych ró¿nic miêdzy Schlickiem
a Neurathem. Powtórzmy zatem, i¿ by³ on charakterystycznym wyrazem najistotniejszych celów ideowych Ko³a, a jednoczenie dowodzi³ stopniowo narastaj¹cego (choæ wówczas  jak mog³o siê zdawaæ  jeszcze niewidocznego) kryzysu
i ró¿nic wród jego zwolenników. Wed³ug Koterskiego, wbrew wra¿eniu jednolitoci zawartego w manifecie programu, sta³a za nim grupa ludzi o zró¿nicowanych pogl¹dach, których odmiennoæ skutkowa³a nieuchronnymi uproszczeniami (s. 19).
Istotny jest te¿ drugi aspekt  zewnêtrzny. Publikacja manifestu w Pradze
by³a bezprecedensowa, a ponadto zbiega³a siê z równoczesn¹ organizacj¹ w tym
miecie kilku konferencji, stwarzaj¹c¹ okazjê do wspólnego debatowania w kluczowych kwestiach wspó³czesnej teorii nauki. Trzeba wspomnieæ, ¿e w tym samym czasie odbywa³y siê trzy konferencje: epistemologiczna (Towarzystwa Ernsta Macha i berliñskiego Towarzystwa Filozofii Empirycznej) oraz Niemieckiego
Towarzystwa Fizycznego i Niemieckiego Zwi¹zku Matematyków. W za³o¿eniu
manifest mia³ wiêc stanowiæ istotn¹ p³aszczyznê odniesienia w dyskusjach nad
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stanem filozofii, granicami naukowoci, rol¹ jêzyka w poznaniu, ide¹ jednoci
nauki oraz warunkami jej mo¿liwoci.
Jednym z kluczowych motywów podejmowanym w manifecie by³ problem
istoty i wspó³czesnego znaczenia mylenia metafizycznego oraz próby jego zdyskontowania przez tzw. naukow¹ koncepcjê wiata. Tê ostatni¹ traktowano jako
przejaw swoistej tendencji, która wyra¿a³a siê w licznych stanowiskach, nurtach
i pr¹dach obecnych w latach dwudziestych ubieg³ego stulecia w Anglii, Stanach
Zjednoczonych, Rosji, a w szczególnoci trafi³a na podatny grunt w Berlinie
i Wiedniu (s. 7072). Wed³ug autorów manifestu ostatecznie ukszta³towa³o siê
piêæ kompleksów problemów wyznaczaj¹cych wspó³czenie granicê dyskusji nad
statusem poznania naukowego oraz rol¹ i miejscem filozofii: pozytywizmu i empiryzmu; kwestii teorii nauk empirycznych; roli i znaczenia logistyki; aksjomatyki oraz problematyki teoriospo³ecznej (s. 74).
Fundamentem naukowej koncepcji wiata w za³o¿eniu jej twórców mia³y byæ
nie jej w¹sko ujête tezy, lecz szeroko rozumiana zasadnicza postawa, celem za
zunifikowana nauka. rodek do jego osi¹gniêcia stanowi³a praca zespo³owa,
w wyniku której uda siê osi¹gn¹æ formu³ê kompromisu w postaci neutralnego
systemu formu³. Jego neutralnoæ t³umaczono niezale¿noci¹ od dotychczasowych jêzyków historycznych oraz naukow¹ uniwersalnoci¹ stosowanych pojêæ.
Mia³y one stanowiæ skuteczny rodek do ujednolicenia nauki oraz wyrugowania
z niej ró¿norodnych pozosta³oci mylenia metafizycznego. Tego rodzaju deklaracje usi³owano z pewn¹ dowolnoci¹ osadziæ w realistycznej tradycji mylowej.
Z doæ iluzorycznym przekonaniem o uwolnieniu siê od metafizyki w jednym
z najwa¿niejszych fragmentów pisano:
w nauce nie ma g³êbi; wszêdzie znajduje siê powierzchnia: ka¿de dowiadczenie tworzy z³o¿on¹ sieæ, któr¹ nie zawsze mo¿na przejrzeæ i która niejednokrotnie da siê uj¹æ tylko czêciowo. Wszystko jest dostêpne dla cz³owieka i cz³owiek jest miar¹ wszechrzeczy.
Widaæ tu podobieñstwo z sofistami, a nie z platonikami, z epikurejczykami, a nie z pitagorejczykami  ze wszystkimi, którzy opowiadaj¹ siê za tym, co ziemskie, oraz za tym,
co tu i teraz. W naukowej koncepcji wiata nieznane s¹ ¿ a d n e n i e r o z w i ¹ z y w a ln e z a g a d k i (s. 77).

Zgodnie z takim nastawieniem, celem filozofii jest analityczne i logiczne
zarazem wyjanianie twierdzeñ, a nie ich formu³owanie. Filozofia nie s³u¿y tworzeniu problemów, lecz wy³¹cznie logicznej analizie jêzyka nauki. Nawi¹zuj¹c
do B. Russella oraz L. Wittgensteina, autorzy manifestu zak³adali, ¿e rzetelna
analiza jêzyka pozwoli wykazaæ i usun¹æ wszelkie formy aberracji stanowi¹cych jedno z istotniejszych róde³ b³êdów metafizycznych. Innymi s³owy, s¹ one
wynikiem nadu¿ywania jêzyka, przekraczania granicy tego, co sensownie daje
siê w ogóle wyraziæ. Na tym etapie rozwoju swojego stanowiska w kwestii stosunku do metafizyki neopozytywici akceptowali rozstrzygniêcia i wnioski Wittgensteinowskiego atomizmu logicznego (by jednak z czasem od niego siê zdy-
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stansowaæ)3. Pierwotnie uwa¿ali, ¿e na podstawie czystego, apriorycznego mylenia nie mo¿na wytworzyæ zbioru sensownych zdañ o wiecie, z tego wiêc
powodu uznawali nonsensownoæ i potrzebê definitywnego przezwyciê¿enia
metafizyki (zob. s. 81).
Charakterystyczna dla twórców Naukowej koncepcji wiata... by³a dba³oæ
o osadzenie fundamentalnych tez swojego stanowiska w teoriach naukowych,
z tego te¿ powodu ka¿dy kompleks podejmowanych zagadnieñ odnosili do najnowszych rozstrzygniêæ nauki (fundamentów arytmetyki, fizyki, geometrii, biologii, psychologii oraz nauk spo³ecznych). Sz³o to w parze z krytyczn¹ analiz¹
istniej¹cego stanu wiedzy i konsekwentnym d¹¿eniem do sukcesywnego tworzenia nowej, naukowej wyk³adni wiata. S¹dzono, ¿e bêdzie ona ca³kowicie wolna od filozofii (zarówno pod wzglêdem nomenklatury, jak i przyjêtych za³o¿eñ).
Tê za traktowano jako ca³kowicie historyczny, wyczerpany teoretycznie i praktycznie sposób mylenia, którego alternatywê stanowi jedynie dowiadczenie:
Bez wzglêdu na to, jaki termin zostanie u¿yty do opisania takich badañ, pewne jest tyle:
obok czy te¿ ponad ró¿norakimi dziedzinami jednej nauki empirycznej nie istnieje co
takiego jak filozofia w sensie podstawowej lub uniwersalnej nauki. Nie ma innej drogi
do poznania treciowego ni¿ droga dowiadczenia. Królestwo idei, które stoi ponad lub
poza dowiadczeniem, nie istnieje (s. 91).

Sytuacja poznawcza, której powstanie prognozowano, przypomina³a pod wieloma wzglêdami sytuacjê obrazowan¹ dawnymi tezami Comtea o prze³omie
dokonuj¹cym siê wraz z przejciem umys³u od fazy metafizycznej do fazy pozytywnej. W obu przypadkach s¹dzono, i¿ zachodz¹ce zmiany s¹ nieuchronne
i wyznaczone logik¹ prostego zastêpowania kolejnych form umys³owoci. W takim ujêciu koegzystencja nauki i filozofii (metafizyki), podobnie jak nauki i teologii, okazuje siê zupe³nie niemo¿liwa. Wynikiem tego zwrotu  jak s¹dzono
 stanie siê ostatecznie unifikacja obrazu wiata doczesnego, który tê ujednolicon¹ postaæ pierwotnie posiada³, lecz straci³ za spraw¹ wyobra¿eñ teologicznych. Koniecznym warunkiem unifikacji jest nie tylko scalenie kluczowych dziedzin nauk empirycznych, lecz zarazem oczyszczenie ich z pozosta³oci szeregu
wyobra¿eñ metafizycznych, które w toku dziejowego rozwoju przylgnê³y do rozwijaj¹cych siê koncepcji naukowych. Zjawisko to doskonale ilustruje stosunek
neopozytywistów do ró¿norodnych odmian witalizmu Reinkego czy Driescha
(s. 8889).
Szczególnym akcentem zamykaj¹cym tê podstawow¹ czêæ rozwa¿añ manifestu jest odwo³anie do sytuacji spo³eczno-politycznej, t³umacz¹cej w pewnym
stopniu zwi¹zek miêdzy panuj¹cymi wiatopogl¹dami i ideologiami a rol¹ no3

Por. R. Carnap, Filozofia i sk³adnia logiczna, (w:) idem, Filozofia jako analiza jêzyka
nauki, Warszawa 1969, s. 25. Wypada dodaæ, i¿ wyra¿ony przez Carnapa zarzut formu³owania problematycznej wypowiedzi filozoficznej przez Wittgensteina w tym samym stopniu odnosi siê do niego samego.
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woczesnej nauki. Warto podkreliæ, i¿ stosunkowo s³abo eksponowanym w manifecie elementem neopozytywizmu by³y pogl¹dy teoriospo³eczne czy nawet
ideologiczne. O ile zwi¹zany z tym podzia³ na prawe i lewe skrzyd³o w Kole
nie wzbudza do dzi jakich kontrowersji, o tyle rola kwestii wiatopogl¹dowych
i ideologicznych pozostaje wyranie w cieniu zagadnieñ naukoznawczych.
Z tego te¿ powodu nigdy nie powsta³ w Kole Wiedeñskim program spo³eczny
na wzór dziewiêtnastowiecznego pozytywizmu, lecz ³¹czono oczekiwania rozwi¹zania kwestii spo³ecznych z rozwijaj¹cymi siê naukami spo³ecznymi i postêpuj¹cym zanikaniem pozosta³oci mylenia metafizycznego. Pok³adano nadzieje w teoretycznych osi¹gniêciach Quesneya, Smitha, Ricardo, Comtea, Marksa,
Mengera i innych (s. 90). Niew¹tpliwie tego rodzaju deklaracje ujawniaj¹ swój
z³o¿ony, historyczny charakter, widaæ w nich bowiem d¹¿enie do naukowego
uprawomocnienia kwestii spo³ecznej, a jednoczenie nieuchronne w takiej sytuacji ideologiczne uwik³anie, które z teori¹ naukow¹ ma niewiele wspólnego4.
Naukowa koncepcja wiata ju¿ z nazwy nie aspirowa³a do tego, by staæ siê
kolejn¹ koncepcj¹ filozoficzn¹, lecz powstawa³a z zamys³em zast¹pienia w tej
roli filozofii w ogóle. W za³o¿eniu jej twórców teoretycznym fundamentem koncepcji by³y prace naukowe g³ównie z zakresu logiki, matematyki, fizyki. Wród
bogatego wykazu literatury wymieniano wprawdzie pozycje z zakresu filozofii
oraz poruszaj¹ce klasyczn¹ problematykê filozoficzn¹ (w tym metafizyczn¹, np.
zagadnienie substancji czy przyczynowoci), ale sz³y one g³ównie w kierunku
krytyki tych zagadnieñ. Retorycznie wypada zapytaæ, czy w takiej sytuacji faktycznie wiod³y do definitywnego zerwania z myleniem metafizycznym, czy
mo¿e tradycyjn¹ metafizykê zastêpowa³y jej minimalistyczn¹ i zawoalowan¹
wersj¹? I w ogóle czy mo¿liwe jest ca³kowite uwolnienie nauki jako formy ujmowania i opisu zjawisk od metafizyki, a przynajmniej od nieuchronnych za³o¿eñ, niekoniecznie wyra¿onych expressis verbis.
*
Retoryka Naukowej koncepcji wiata... jest odleg³a od jêzyka typowych rozpraw i traktatów filozoficznych. Pod tym wzglêdem zdominowa³a j¹ przede
wszystkim krytyka. Wyró¿nia j¹ podejcie en block do mylenia metafizycznego  brak wnikliwszej analizy poszczególnych problemów, jak równie¿ stanowisk metafizycznych. Operuje siê pewnym przybli¿eniem i uogólnieniem. Nie
czyni siê ¿adnego rozró¿nienia miêdzy historycznymi odmianami metafizyki (np.
antyczn¹ czy nowo¿ytn¹), pomija ca³kowicie genealogiczn¹ rolê filozofii wobec
4

We wprowadzeniu do Naukowej koncepcji wiata A. Koterski zwraca uwagê na ideologiczne oraz polityczne zaanga¿owanie niektórych cz³onków Ko³a Wiedeñskiego, szczególnie
O. Neuratha. A. Koterski, Geneza i cel naukowej koncepcji wiata, (w:) Naukowa koncepcja
wiata..., s. 1921.
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wszystkich nauk podstawowych. Pod tym wzglêdem stanowisko Ko³a przypomina dziewiêtnastowieczne podejcie Augusta Comtea, s¹dz¹cego wówczas, i¿
wejcie umys³u w fazê pozytywn¹ jest nieuchronne i ³¹czy siê z ca³kowitym
odrzuceniem i wyparciem poznania metafizycznego.
Apodyktyczny styl wypowiedzi posiada równie¿ swoj¹ specyfikê. Widaæ j¹
szczególnie w krytycznych uwagach towarzysz¹cych wielow¹tkowej deprecjacji
mylenia metafizycznego. Warto przywo³aæ kilka kanonicznych przyk³adów:
Po¿¹dane s¹ czystoæ i jasnoæ, odrzucone za zostaj¹ mroczne przestrzenie i nie daj¹ce
siê poj¹æ g³êbie. W nauce nie ma g³êbi; wszêdzie znajduje siê powierzchnia [...].
W naukowej koncepcji wiata nieznane s¹ ¿ a d n e n i e r o z w i ¹ z y w a l n e z a g a d k i.
(s. 77)
Metafizyk i teolog s¹dz¹  nie rozumiej¹c przez to samych siebie  ¿e ich wypowiedzi
co mówi¹ lub te¿ ¿e przedstawiaj¹ pewien stan rzeczy. Jednak analiza pokazuje, ¿e zdania te nie mówi¹ nic, lecz jedynie pewien nastrój i stan ducha. Wyra¿anie swego stosunku do ¿ycia mo¿e byæ rzecz¹ wa¿n¹, ale w³aciwym do tego rodkiem jest sztuka, na przyk³ad liryka b¹d muzyka. (s. 78)
Wszyscy zwolennicy naukowej koncepcji wiata s¹ zgodni co do odrzucenia jawnej metafizyki oraz ukrytych form aprioryzmu. Poza tym Ko³o Wiedeñskie opowiada siê za pogl¹dem, ¿e tezy (krytycznego) realizmu i idealizmu o realnoci lub nierealnoci wiata
zewnêtrznego oraz innych umys³ów posiadaj¹ metafizyczny charakter, albowiem mo¿na
im postawiæ te same zarzuty, co twierdzeniom starej metafizyki: s¹ bezsensowne, gdy¿
s¹ nieweryfikowalne i nie posiadaj¹ treci. (s. 80)

Tego rodzaju spostrze¿enia z jednej strony przekonuj¹ o klarownoci i konsekwencji stanowiska neopozytywistów w kwestii mylenia, którego przedmiot
przekracza granice dowiadczenia, z drugiej za wpisuj¹ siê w ogóln¹ tendencjê
z prze³omu wieków. Wielokrotnie wykazywano problematyczny naukowo charakter metafizyki. Podobne deklaracje sk³adali wczeniej K. Pearson, zrównuj¹c
metafizykê i poezjê, czy R. Avenarius oraz E. Mach, wykazuj¹c w¹tpliwy charakter wszelkiej wiedzy apriorycznej.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Naukowa koncepcja wiata... mia³a znaczenie historyczne i symboliczne. Po pierwsze, dokumentowa³a siedmioletni okres dzia³alnoci wiedeñskiego seminarium Moritza Schlicka, stanowi¹cego organizacyjny fundament Ko³a Wiedeñskiego. W takim wymiarze stanowi³a pok³osie
szeregu dyskusji i debat nad stanem i statusem filozofii oraz nauk szczegó³owych, dokumentowa³a i zamyka³a pierwszy etap dzia³alnoci. Wskazywa³a przy
tym bariery wymagaj¹ce pokonania i ograniczenia w postaci problematycznego
jêzyka filozofii oraz teoretycznych pozosta³oci mylenia metafizycznego. Po drugie, ukazywa³a siê w momencie szczególnym  wtedy, gdy idea poszukiwania ideowych sojuszników warunkowa³a dalszy rozwój ca³ej formacji intelektualnej.
Praska konferencja z 1929 r. mia³a swoj¹ kontynuacjê w kolejnych latach,
ewoluuj¹c w regularne, miêdzynarodowe spotkania powiêcone idei jednoci
nauki (1929  Praga, 1930  Königsberg, 1935 i 1937  Pary¿, 1936  Kopen-
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haga, 1938  Cambridge)5 . Po dokonaniu Anschluß-u Austrii przez nazistowskie Niemcy Ko³o formalnie przerwa³o dzia³alnoæ, a czêæ jego cz³onków opuci³a terytorium Austrii i Niemiec. Zwi¹zany z tym transfer idei zbieg³ siê z pog³êbieniem ró¿nic pomiêdzy jego poszczególnymi cz³onkami. Przyjmuje siê, ¿e
rok 1938 to formalny kres dzia³alnoci Ko³a Wiedeñskiego, ale nie zanik jego
idei, które w kolejnych dziesiêcioleciach by³y dalej rozwijane, dyskutowane
i komentowane.
*
Praca w przek³adzie i redakcji Artura Koterskiego wype³nia szczególn¹ lukê
w dotychczas spolszczonym, bogatym dorobku neopozytywistów. Naukowa koncepcja wiata... bez wzglêdu na kontrowersje i w¹tpliwoci, jakie wzbudza³a,
pozostaje ksi¹¿k¹ wyj¹tkow¹, obrazuj¹c¹ nie tylko istotny moment w rozwoju
samego neopozytywizmu, lecz równie¿ wspó³czesnej filozofii nauki. W pierwszym przypadku mo¿na j¹ uznaæ za wyraz typowego dla pocz¹tków ubieg³ego
stulecia scjentystycznego zaufania do mo¿liwoci zunifikowanej nauki, z drugiej
za strony  za przejaw minimalizmu, redukcjonizmu czy nawet, jak pisze Koterski, prymitywizmu.
Podsumowuj¹c, warto wspomnieæ, i¿ na odrêbn¹ uwagê zas³uguje do³¹czona do pracy obszerna bibliografia róde³ (s. 341391), uzmys³awiaj¹ca  w pewnym sensie wbrew woli twórców tego stanowiska  z³o¿one powinowactwo neopozytywizmu z niemal ca³ymi dziejami filozofii oraz jego intelektualn¹ obecnoæ
w literaturze filozoficznej XX i XXI wieku. Podkrelenia wymaga równie¿ wyj¹tkowo drobiazgowa redakcja i pasja komentatorska redaktora tomiku, dziêki
której udaje siê wiele poruszanych kwestii ulokowaæ we w³aciwych kontekstach
i znaczeniach.
Andrzej Kucner

5

Por. H. Buczyñska-Garewicz, Ko³o Wiedeñskie, Toruñ 1993, s. 7.
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O PRAWDÊ BAÆ SIÊ NIE MUSIMY?
Józef Dêbowski, Prawda i warunki jej mo¿liwoci, Wyd. IF UWM, Olsztyn 2010, ss. 172.

Wydaje siê, ¿e w naszych czasach prawda nie nale¿y do wartoci fundamentalnych, czyli takich, które u samych podstaw kszta³towa³yby zarówno pracê intelektualn¹, jak i ¿ycie praktyczne. Dzisiaj liczy siê przede wszystkim bardzo
szeroko rozumiana skutecznoæ dzia³ania. Nie jest istotna treæ ksi¹¿ki, tylko to,
jak¹ ma promocjê w mediach. Naukowiec ma podejmowaæ przede wszystkim
takie badania, które bêd¹ owocowa³y rozwojem gospodarczym. Niewa¿ne, co
polityk mówi, wa¿ne aby jego s³owa zwiêksza³y spo³eczne poparcie. Czy¿ demokracja nie jest ustrojem, w którym ka¿dy obywatel ma prawo do w³asnej
prawdy?
Oto w takiej sytuacji kulturowej pojawia siê ksi¹¿ka z zakresu epistemologii
autorstwa Józefa Dêbowskiego  trzeci ju¿ tom z serii Studia z Teorii Poznania i Filozofii Jêzyka. Gdybymy zadali sobie pytanie: jaki jest jej motyw przewodni?, a pytanie jest o tyle zasadne, ¿e omawiana ksi¹¿ka sk³ada siê z wielu
ró¿nych artyku³ów pisanych od roku 1986 do 2007, uzyskalibymy odpowied,
¿e stanowi j¹ prawda. Przede wszystkim chodzi o prawdê pojêt¹ klasycznie, czyli
jako zgodnoæ myli i rzeczy. Jak pisze autor: g³ównym celem ka¿dej teorii
poznania (epistemologii, gnozeologii) jest ostatecznie ocena wartoci prawdziwociowej naszej wiedzy (s. 7). Dla bardziej dociekliwych czytelników olsztyñski myliciel zamieci³ pod koniec ksi¹¿ki dwa aneksy: Klasyczna koncepcja
prawdy w wybranych jej sformowaniach oraz Antynomie jêzykowe  logiczne
i semantyczna. W pierwszym zosta³y umieszczone wypowiedzi ró¿nych filozofów, takich jak Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Kant, Wittgenstein, Husserl, Tarski czy Ingarden, na temat prawdy. W drugim aneksie autor przedstawia antynomiê Cantora, antynomiê klas, antynomiê k³amcy, antynomiê Grellinga
oraz paradoks Berrryego. Sam Dêbowski staje na gruncie obiektywnego pojmowania prawdy, a co za tym idzie  sprzeciwia siê zarówno relatywizmowi w pojmowaniu prawdy, jak i wszelkim odmianom instrumentalizacji prawdy (s. 15).
Jak ju¿ zosta³o wspomniane, artyku³y sk³adaj¹ce siê na omawian¹ ksi¹¿kê
pochodz¹ zarówno z aktualnego, jak i ubieg³ego wieku. Dlatego te¿ ka¿dy roz-
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dzia³ rozpoczyna krótkie wprowadzenie w kontekst historyczno-ideowy, w jakim
ów tekst zosta³ napisany. Pomys³ na tak¹ prezentacjê wydaje siê byæ bardzo ciekawy. Dziêki temu czytelnik otrzymuje pewien wgl¹d w to, czym ¿y³a i wci¹¿
¿yje filozofia w Polsce na prze³omie wieków. Oczywicie uzyskany obraz filozofii bêdzie subiektywny, bo naszkicowany z perspektywy tylko jednego myliciela. Jednak subiektywnoæ przekazu nie poci¹ga za sob¹ jego fa³szywoci.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dziesiêciu rozdzia³ów. Nie sposób treci zawartej na
ponad 170 stronach przedstawiæ w recenzji. Dlatego te¿ postaramy siê wskazaæ
g³ówne filozoficzne w¹tki zawarte w poszczególnych rozdzia³ach.
Pierwszy z nich nosi tytu³ Husserlowska krytyka psychologistycznej i relatywistycznej interpretacji logiki. Przez psychologizm w logice pojmuje siê stanowisko, zgodnie z którym wszelkie przedmioty matematyczno-logiczne (np. pojêcia, s¹dy, zwi¹zki miêdzy nimi itd.) posiadaj¹ naturê czysto psychiczn¹ oraz
przekonanie, ¿e najw³aciwsz¹ metod¹ ich poznawania s¹ metody i techniki psychologii. Mówi¹c w ogromnym skrócie, tak pojêty psychologizm jest fa³szywym
pogl¹dem przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, prawa logiki nie odnosz¹ siê do rzeczywistoci psychicznej, poniewa¿ s¹ cile ogólne i apriorycznie
pewne. Nie s¹ empirycznymi generalizacjami charakteryzuj¹cymi siê tylko wiêkszym czy mniejszym prawdopodobieñstwem. Po drugie, w psychologizmie wystêpuje pomieszanie pojêæ. Uto¿samia siê na przyk³ad prawa logiki z s¹dami
w sensie aktów s¹dzenia czy te¿ logiczn¹ operacjê s¹dzenia z psychiczn¹ czynnoci¹ nosz¹c¹ tak¹ sam¹ nazwê. Po trzecie, je¿eli przyjmiemy, ¿e g³ówn¹ metod¹ uogólniaj¹c¹ fakty dowiadczenia jest indukcja, wówczas prawa logiki zostaj¹ pozbawione niezbêdnej cis³oci i pewnoci. Wiedza wyprowadzona na
podstawie tak pojêtych regu³ wnioskowania przestaje byæ racjonalnie uzasadniona.
Drugi rozdzia³ pt. Problematyka prawdy i oczywistoci w fenomenologii
Husserla stanowi do pewnego stopnia kontynuacjê tematyki zawartej w rozdziale
poprzednim. Ca³oæ sk³ada siê z dwóch czêci. W jednej autor rekonstruuje Husserlowskie pojêcia prawdy i oczywistoci. Przywo³uje cztery okrelenia prawdy, z których pierwsze bardzo przypomina klasyczn¹ definicjê, natomiast trzy
nastêpne zostaj¹ wyra¿one w terminach aktów. Dêbowski zwraca równie¿ uwagê na zupe³nie nowe pojêcie oczywistoci, jakie sformu³owa³ Husserl: Oczywistoæ (ewidencja) w jego rozumieniu oznacza bowiem »osobist¹« samoobecnoæ przedmiotu w odnonym akcie lub prze¿yciu wiadomym (s. 37). Tak
rozumiana stanowi zasadnicz¹ podstawê wa¿noci wszelkich s¹dów predykatywnych. Druga czêæ rozdzia³u jest prób¹ odpowiedzi na pytanie, czy Husserlowska koncepcja prawdy bli¿sza jest klasycznej definicji, czy te¿ bardziej nawi¹zuje do tzw. teorii oczywistoci. Po przeprowadzeniu analiz Dêbowski dochodzi
do wniosku, ¿e klasycznie rozumiana prawda jest dla Husserla punktem wyjcia
w jego dociekaniach nad problematyk¹ prawdy [...], lecz jednoczenie prawdê
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usi³uje te¿ okrelaæ i rozumieæ w sposób wyranie odbiegaj¹cy od Arystotelesowskiego jej ujêcia (s. 49).
Na rozdzia³ O bezwzglêdnoci prawdy sk³adaj¹ siê trzy podrozdzia³y.
W pierwszym z nich znajdziemy rekonstrukcjê antyrelatywistycznych argumentów Twardowskiego. Relatywizm, o którym pisa³ Twardowski, daje siê wyraziæ
w nastêpuj¹cej formule: jeden i ten sam s¹d jest zarówno prawdziwy, jak i fa³szywy. W ramach relatywizmu pope³nia siê nastêpuj¹ce b³êdy: (i) nie odró¿nia
siê s¹dów w sensie logicznym od ich zewnêtrznego wyrazu; (ii) myli siê wartoæ logiczn¹ s¹du, czyli jego prawdziwoæ albo fa³szywoæ z wiedz¹ o tej wartoci; (iii) ¿ywi siê fa³szywe przekonanie, ¿e uznanie s¹du za prawdziwy czyni
go prawdziwym; (iv) z tezy, ¿e wiat poznajemy w³¹cznie na ludzki sposób, wyci¹ga siê fa³szywy wniosek, ¿e prawdziwoæ s¹dów uwarunkowana jest gatunkowo. Drugi podrozdzia³ Dêbowski powiêci³ tym teoriom epistemologicznym,
które czêsto bywaj¹ mieszane z relatywizmem. I tak relatywizm nale¿y  jego
zdaniem  odró¿niæ od: (i) empirycznego faktu, ¿e ludzie ¿ywi¹ niezgodne ze
sob¹ opinie; (ii) wszelkich koncepcji probabilistycznych; (iii) aproksymacyjnych
teorii prawdy; (iv) epistemologicznego subiektywizmu; (v) relacjonizmu. Podrozdzia³ trzeci powiêcony zosta³ s³abym punktom stanowiska Twardowskiego. Jakie twierdzi Dêbowski, s¹ nimi: (i) nieznany status ontyczny s¹du w sensie logicznym; (ii) psychiczna geneza s¹dów, która wskazuje, ¿e same s¹dy
mog¹ posiadaæ naturê psychiczn¹; (iii) brak efektywnej procedury, która ka¿d¹ wieloznaczn¹ wypowied przekszta³ci³aby w wypowied jednoznaczn¹
w pe³ni odpowiadaj¹c¹ s¹dowi w sensie logicznym; (iv) brak aksjologicznych
analiz prawdy.
Rozdzia³ czwarty stanowi zbiór ró¿nych pytañ o prawdê. Dêbowski uwa¿a,
¿e wyjanienia dla wieloci prawd w pierwszym rzêdzie i nade wszystko winnimy poszukiwaæ po stronie przedmiotowej [...]. Prawd jest wiele, bo istnieje
wiele ró¿nych sposobów dowiadczania bytu (s. 77).
G³ównym tematem nastêpnego rozdzia³u jest prawda pojêta klasycznie,
a mówi¹c dok³adniej  warunki jej mo¿liwoci. Otó¿ zdaniem Dêbowskiego,
sporód ró¿nych koncepcji prawdy tylko jej klasyczny wariant pozostaje uwik³any w stopniu najmniejszym w jakiekolwiek za³o¿enia metafizyczne, antropologiczne, a nawet epistemologiczne (s. 82). Choæ nie znaczy to, ¿e klasyczna koncepcja prawdy mo¿e byæ w sposób spójny zaadaptowana przez dowoln¹
teoriê filozoficzn¹. Musz¹ byæ spe³nione pewne ontologiczne warunki (mo¿liwoæ samego poznania, mo¿liwoæ bycia przedmiotem poznania, immanentny
sens przedmiotu poznania, intencjonalnoæ i wiadomoæ podmiotu poznaj¹cego, zdolnoæ podmiotu do przyswajania i przechowywania napotkanych treci).
Zdaniem Dêbowskiego, warunków tych nie spe³nia reprezentacjonizm. Konsekwentny reprezentacjonista, czyli ten, który dopuszcza wy³¹cznie wiedzê poredni¹, winien zrezygnowaæ z klasycznej koncepcji prawdy (s. 8586). Dêbow-
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ski przytacza argument genetyczny, logiczno-metodologiczny oraz stricte epistemologiczny na rzecz poparcia swojej tezy.
Tematyka prezentacjonizmu i reprezentacjonizmu zostaje rozwiniêta i pog³êbiona w nastêpnym rozdziale. Dêbowski opowiada siê za prezentacjonizmem,
czyli przyjmuje stanowisko teoriopoznawcze okrelone przez dwie tezy: (i) przynajmniej niektóre przedmioty naszej wiedzy s¹ poznawalne bezporednio oraz
(ii) jedynie wiedza bezporednia mo¿e pe³niæ ca³kowicie samodzielne funkcje
poznawcze (s. 93). Uzasadnia to, odwo³uj¹c siê do argumentów logicznych,
epistemologicznych, metodologicznych, psychologicznych, metateoretycznych.
Skoro Dêbowski opowiada siê za prezentacjonizmem, to powstaje kwestia,
czym jest poznanie bezporednie. Odpowied na to pytanie znajdujemy w siódmym rozdziale. O koniecznoci istnienia poznania bezporedniego mo¿emy siê
przekonaæ, pod¹¿aj¹c drog¹ przez fenomenologiê, semiotykê, albo te¿ przez logikê. W pierwszej z nich wskazujemy na intencjonalnoæ wiadomoci. Jednoczenie uwzglêdniamy ró¿ne rodzaje intencjonalnej obecnoci czego przed
nami. Odkrywamy, ¿e niektóre przedmioty s¹ tylko intencjonalnie uobecnione,
inne za intencjonalnie samoobecne. Wród tych ostatnich odró¿niamy samoobecnoæ ród³ow¹ (spostrze¿enie) od samoobecnoci nieród³owej (np. przypomnienie). Wszelka samoobecnoæ przedmiotu jest w³anie poznaniem bezporednim. Droga przez semiotykê wyznaczona jest przez zasadê przezroczystoci
znaku. Ka¿da semiotyczna teoria jest teori¹ poznania [...] tylko pod warunkiem, ¿e wprowadza rozgraniczenie na »przezroczyste« i »nieprzezroczyste«
poredniki poznawcze (s. 109). Gdy Dêbowski pisze o przezroczystoci znaku, ma na myli pewien rodzaj poznania bezporedniego. Droga przez logikê
g³ównie wiedzie przez filozofiê analityczn¹, w której przez poznanie bezporednie rozumie siê albo poznanie oczywiste i nieobalane (wiedzieæ z pewnoci¹,
¿e p), albo te¿ poznanie niewywiedzione z innych zdañ (wiedzieæ, ¿e p bez
dokonywania jakiegokolwiek wnioskowania). Oba sposoby rozumienia terminu bezporedni Dêbowski sprowadza do pojêcia bezporednioci nieinferencyjnej. Wiedza bezporednia to wiedza nieinferencyjna, za porednia to inferencyjna.
W rozdziale ósmym autor ksi¹¿ki przedstawia swój stosunek do prawdy rozwa¿anej w ramach szeroko rozumianej filozofii dialogu. Filozofowie dialogu
uwa¿aj¹, ¿e dialog stanowi jedyn¹ skuteczn¹ drogê osi¹gania prawdy, jest tej
prawdy jedynym ród³em, jest te¿ jedyn¹ przestrzeni¹, w której prawda siê pojawia (s. 116). Dêbowski zauwa¿a, i¿, aby dosz³o do spotkania osób i ich dialogu, do pojawienia siê relacji JaTy, wczeniej musz¹ byæ spe³nione bardziej
pierwotne warunki, a s¹ nimi relacje poznawcze. Bez prawdy pojêtej obiektywnie spotkanie osób nie mog³oby zaistnieæ.
W rozdziale dziewi¹tym Dêbowski zawar³ swój pogl¹d na semantyczn¹ teoriê prawdy (STP). Wed³ug niego STP rozmija siê z g³ównym przes³aniem kla-
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sycznej koncepcji prawdy, poniewa¿ ma zastosowanie wy³¹cznie do jêzyka.
Zgodnie z STP relacja prawdziwoci zachodzi pomiêdzy elementami danej teorii a pewn¹ teoriomodelow¹ konstrukcj¹ w postaci modelu semantycznego. Nie
wystêpuje odniesienie do obiektywnie istniej¹cej rzeczywistoci. STP jest reprezentacjonistyczn¹ teori¹ prawdy oraz nie nadaje siê do skutecznej obrony pogl¹du realistycznego  uwa¿a Dêbowski.
Ostatni rozdzia³ stanowi tekst z konferencji Etyka w szkole. Olsztyñski
myliciel polemizuje z liberalizmem. Gdy uczynimy wolnoæ ród³em wszelkich
wartoci, w tym prawdy, wkroczymy na drogê realizacji utopii zawartej w Lewiatanie autorstwa Hobbsa. Sama wolnoæ  wolnoæ bezwzglêdna  jest niebezpieczn¹ pu³apk¹. Jeli w swych konsekwencjach ma nie prowadziæ do impasu lub nieuchronnej samodestrukcji, musi mieæ swoje racje. I to racje powa¿ne.
Ich katalog otwiera Prawda. S¹ tak¿e inne  niemal równie wa¿ne, ale dostrzegalne dopiero w blasku »Prawdy« (s. 151). Wolnoæ bez prawdy prowadzi donik¹d.
Jak moglimy siê przekonaæ, iloæ filozoficznych p³aszczyzn, po jakich porusza siê autor omawianej ksi¹¿ki, jest bardzo du¿a. Dêbowski stawia wa¿ne
pytania. Wnikliwie poszukuje odpowiedzi. Dostrzega s³abe punkty ró¿nych koncepcji epistemologicznych. Formu³uje w³asne stanowisko filozoficzne i stara siê
go broniæ. Ca³oæ przeprowadzonych badañ filozoficznych wzbudza szacunek.
Niestety, w prezentowanej ksi¹¿ce znajdujemy mniejsze lub wiêksze potkniêcia, jak choæby liczne literówki w pierwszych rozdzia³ach czy powo³ywanie siê
na pracê Groblera z 1999 r., podczas gdy w bibliografii nie znajdujemy takiej
pozycji, czy te¿ powtórzenie tytu³u rozdzia³u pi¹tego jako tytu³u ca³ej ksi¹¿ki.
Mo¿na te¿ mieæ pewne w¹tpliwoci co do tytu³ów niektórych podrozdzia³ów. Jak
choæby niezbyt trafne zatytu³owanie podrozdzia³u 3.2. Z czym relatywizmu mieszaæ nie nale¿y? Rozró¿nienie Tatarkiewicza. Treæ zawarta w tym punkcie jest
nie tyle rekonstrukcj¹ rozró¿nieñ przeprowadzonych przez Tatarkiewicza (odnosi³y siê one do relatywizmu etycznego), ile zaadaptowaniem ich przez Dêbowskiego do problematyki epistemologicznej. Mówi¹c nieco inaczej, Tatarkiewicz
pisa³ o wzglêdnoci dobra, a Dêbowski analizowa³ wzglêdnoæ prawdy.
Wzmiankowane potkniêcia nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na fakt, ¿e po ksi¹¿kê Prawda i warunki jej mo¿liwoci warto siêgn¹æ, mimo ¿e nie jest ona ani filozoficznym traktatem o prawdzie, ani podrêcznikiem z epistemologii, a sam
autor zalicza j¹ raczej do aletejologicznych preliminariów (s. 15). Po przeczytaniu ksi¹¿ki trudno nie zgodziæ siê z tak¹ jej charakterystyk¹. Nie zmienia to faktu, ¿e mo¿e ona stanowiæ bardzo dobr¹ pomoc naukow¹ dla filozofów, studentów, jak równie¿ dla ka¿dego myl¹cego cz³owieka. W koñcu problem prawdy
to jeden z newralgicznych punktów ludzkiej egzystencji.
W recenzowanej ksi¹¿ce znajdziemy wiele intryguj¹cych pytañ. Autor nie
ucieka przed sformu³owaniem odpowiedzi na czêæ z nich, same za odpowie-
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dzi stara siê w sposób dostateczny uzasadniæ. Krótko mówi¹c, czytelnik znajdzie
w niej filozofiê in statu nascendi.
Zwróæmy równie¿ uwagê na to, ¿e Prawda i warunki jej mo¿liwoci jest
skarbnic¹ pojêæ i twierdzeñ z teorii poznania, co szczególnie powinno zainteresowaæ studentów filozofii. A¿ szkoda, ¿e na koñcu ksi¹¿ki nie zamieszczono
przynajmniej minis³ownika lub skorowidza pojêæ.
Choæ ksi¹¿ka napisana jest bardzo ³adnym, przejrzystym i precyzyjnym jêzykiem, niektóre jej fragmenty mog¹ sprawiaæ trudnoci  szczególnie dla tych,
którzy nie s¹ obeznani z filozoficzn¹ terminologi¹. No có¿, problem prawdy nie
nale¿y do ³atwych kwestii. Byæ mo¿e dlatego, ¿e ¿yjemy w czasach intelektualnego lenistwa, tak ³atwo przychodzi nam akceptacja aletejologicznego relatywizmu. W koñcu wymylenie sobie w³asnej prawdy nie wymaga specjalnego wysi³ku.
Czy zatem powinnimy baæ siê o prawdê pojêt¹ obiektywnie? To zale¿y, czy
wejdziemy na trudn¹ drogê odkrywania prawdy, czy te¿ wybierzemy inny ³atwiejszy sposób  sami skonstruujemy prawdê. Dla tych, którzy s¹ pewni drugiego rozwi¹zania, ksi¹¿ka Dêbowskiego w niczym nie pomo¿e. Natomiast ci,
którzy zastanawiaj¹ siê, czy intelektualna cie¿ka, jak¹ pod¹¿aj¹, aby na pewno
jest t¹ w³aciw¹, ksi¹¿ka Prawda i warunki jej mo¿liwoci mo¿e okazaæ siê wartociowym drogowskazem.
Jaros³aw Strzelecki

O prawdê baæ siê nie musimy?
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POLACY O ROSJI
Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik
po literaturze. Czêæ pierwsza, red. Liliana Kiejzik,
Jacek Uglik, Aletheia, Warszawa 2009, ss. 249.

Zainteresowania Polaków rosyjsk¹ filozofi¹ siêgaj¹ XIX wieku, okresu dla
Polski dramatycznego, zwi¹zanego z utrat¹ niepodleg³oci i istnieniem pod kuratel¹ m.in. Rosji jako jednego z zaborców. Filozofia by³a wówczas skoncentrowana wokó³ spraw narodowych. Rozpatrywano kwestie wolnoci, pañstwowoci w perspektywie obecnych na wschodzie: okcydentalizmu, panslawizmu czy
s³owianofilstwa.
Jednym z g³ównych zadañ ówczesnej polskiej inteligencji by³o kszta³towanie stosunków polsko-rosyjskich. Uformowa³y siê dwa opozycyjne obozy: rusofobów i zwolenników dialogu polsko-rosyjskiego. Do pierwszego z nich nale¿a³
m.in. Maurycy Mochnacki (18041834), który nie wierzy³ w jakiekolwiek pojednanie czy nawracanie Rosji z drogi despotyzmu. Nawo³ywa³ raczej do walki
o niepodleg³oæ w imiê wolnoci1. Do drugiego obozu nale¿a³ Henryk Kamieñski (18131866), który jak pisze Jacek Uglik: proponowa³ konstruktywne podejcie do dominuj¹cej kwestii w polskiej dziewiêtnastowiecznej myli, jak¹ by³
stosunek do Rosji. Kamieñski do Rosjan, których podobnie jak Polaków uwa¿a³
za ofiary ówczesnej sytuacji politycznej, odnosi³ siê z wielk¹ ¿yczliwoci¹ i szacunkiem2. Ponadto kwestiami stosunków polsko-rosyjskich zajmowali siê: Józef Maria Hoene-Wroñski, Bronis³aw Trentowski, August Cieszkowski, Stanis³aw Staszic, Edward Dembowski, Joachim Lelewel, Andrzej Towiañski3 .
Pierwsi polscy badacze rosyjskiej myli czynili to ze wzglêdów przede wszystkim praktycznych. Bodcem ich dzia³añ sta³a siê niecierpi¹ca zw³oki sprawa niepodleg³oci Polski, za ród³em zainteresowañ konkretna sytuacja  ¿ycie pod
zaborem rosyjskim, sytuacja trudna dla naukowców, bowiem obarczona ciê¿arem emocjonalnym.
1
2

Zob. M. Mochnacki, Dzie³a, t. IIV, Poznañ 1863.
J. Uglik, Obraz Rosji w polskiej myli filozoficznej XIX wieku, (w:) Granice Europy
granice filozofii, pod. red. W. Rydzewskiego i L. Augustyna, Kraków 2007, s. 255.
3 Zob. ibidem, s. 253265.

414

Recenzje

Na prze³omie wieków XIX i XX jednym z najbardziej zas³u¿onych dla krzewienia wiedzy o filozofii rosyjskiej w Polsce by³ Marian Zdziechowski (18611938).
Jego bliskie zwi¹zki z intelektualistami rosyjskimi zaowocowa³y licznymi pracami naukowymi, nie pozbawionymi jednak w³aciwego dystansu. Myliciel ten
powiêci³ filozofii rosyjskiej liczne artyku³y naukowe, teksty eseistyczne i publicystyczne, drukowane w polskich i zagranicznych periodykach. Jak pisze
Dariusz Barbaszyñski: Swoimi artyku³ami Zdziechowski ukszta³towa³ stosunkowo trwa³¹ tradycjê przedstawiania na ³amach »wiata S³owiañskiego« twórczoci polonofilów z rosyjskiego rodowiska intelektualnego. W efekcie w latach 19011904 pojawi³y siê w tym pimie m.in. sylwetki Aleksandra Pypina,
Aleksandra Wiesio³owskiego, Longina Pantielejewa i Aleksandra Pogodina4.
W latach 60. i 70. XX wieku kwestiami rosyjskimi intensywnie interesowa³
siê Andrzej Walicki. Efektem jego wieloletnich badañ by³a opublikowana w roku
1973 ksi¹¿ka Rosyjska filozofia i myl spo³eczna od Owiecenia do marksizmu.
W 1979 r. przet³umaczono j¹ na jêzyk angielski i wydano najpierw w USA,
a nastêpnie w Anglii. W 2005 r. pojawi³o siê uzupe³nione wydanie tej pozycji
pt. Zarys myli rosyjskiej. Od Owiecenia do renesansu religijno-filozoficznego.
Ponadto Walicki, uwa¿any za jeden z najwiêkszych autorytetów w wiecie
w kwestiach historii myli rosyjskiej, opublikowa³ wiele artyku³ów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.
Od 1999 r. w serii wydawniczej Jagielloñskie Studia z Filozofii Rosyjskiej
ukaza³o siê 13 tomów artyku³ów, ksi¹¿ek pokonferencyjnych, monografii dog³êbnie analizuj¹cych myl rosyjsk¹. Polscy autorzy z du¿ym zaanga¿owaniem
starali siê prezentowaæ historiê filozofii rosyjskiej, analizowaæ kluczowe problemy i etapy rozwoju myli rosyjskiej, syntetycznie ujmowaæ rosyjsk¹ myl spo³eczn¹ i polityczn¹ oraz ukazywaæ klasyków filozofii rosyjskiej i ich teksty.
Do tego bogatego pimiennictwa do³¹czy³a niedawno kolejna pozycja pt.
Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Czêæ pierwsza
(2009). Jak pisz¹ redaktorzy tego wydawnictwa, Lilianna Kiejzik i Jacek Uglik,
ksi¹¿ka ta jest efektem spotkania badaczy filozofii rosyjskiej z kilku polskich
uniwersytetów (m.in. Zielonogórskiego, Jagielloñskiego, Warszawskiego, Wroc³awskiego) na kongresie zorganizowanym w 2007 r. w Berlinie przez oddzia³
Miêdzynarodowego Komitetu do Badañ nad Europ¹ rodkow¹ i Wschodni¹.
Teksty prezentowane w ksi¹¿ce zadedykowanej Andrzejowi Walickiemu charakteryzuj¹ siê ró¿norodnoci¹ metodologiczn¹ i interpretacyjn¹. Redaktorzy publikacji maj¹ wiadomoæ niepe³nego wyboru analizowanych pogl¹dów wybitnych
mylicieli rosyjskich (nie przeczytamy tu np. o Dostojewskim, Szestowie, Czaadajewie), ale jest to ich subiektywna propozycja na pierwsz¹ czêæ tego swo4 D. Barbaszyñski, Miêdzy racjonalizmem a mistycyzmem. Problem przestrzeni etycznej
w pogl¹dach filozoficznych Mariana Zdziechowskiego, Olsztyn 1999, s. 40.
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istego przewodnika. Deklaruj¹ kontynuowanie prac i oddanie do druku drugiej
jego czêci.
Teksty zgrupowane zosta³y w piêciu rozdzia³ach: 1. Rosyjska filozofia w polskich badaniach, 2. Powstanie i rozwój, 3. Rosyjska filozofia XIX stulecia,
4. Rosyjska filozofia XX stulecia, 5. Od kogo wszystko siê zaczê³o. Dowiadujemy siê o stanie polskich badañ nad filozofi¹ nastêpuj¹cych mylicieli rosyjskich:
Grzegorza Skoworody, Aleksandra Hercena, W³odzimierza So³owjowa, Micha³a
Bakunina, Konstantego Leontjewa, Lwa To³stoja, Siemiona Franka, Siergieja
Bu³gakowa, Miko³aja Bierdiajewa. Ostatni rozdzia³ powiêcony zosta³ dzia³alnoci naukowej dwóch wybitnych polskich badaczy myli rosyjskiej: Andrzeja Walickiego i nie¿yj¹cego ju¿ W³odzimierza Rydzewskiego.
Autorzy poszczególnych tekstów próbuj¹ pokazaæ rosyjskich mylicieli przez
pryzmat tego, co napisano o nich w Polsce, a tym samym ukazaæ bogactwo literatury na temat filozofii rosyjskiej. Wielu z nich wskazuje na ¿ywe zwi¹zki rosyjskich mylicieli z Polakami i z Polsk¹. Teresa Obolevitch, pisz¹c o Franku,
przytacza np. fakt zaproszenia jego oraz Bierdiajewa, Hessena i £osskiego
w 1927 r. do udzia³u w pracach II Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Warszawie. Anna Janczys przywo³uje pogl¹dy Hercena na sprawy niepodleg³oci Polski: Jestemy za Polsk¹, bo jestemy za Rosj¹, jestemy po stronie Polaków, bo
jestemy Rosjanami, chcemy niezawis³oci Polski, bo chcemy wolnoci Rosji,
jestemy z Polakami, bo jeden skuwa nas ³añcuch5. Antoni Kamiñski wspomina wp³yw Bakunina na o¿ywienie stosunków polsko-rosyjskich i dzia³añ w walce z caratem: Bakunin by³ spiritus movens umowy, jak¹ redakcja »Ko³oko³a«
zawar³a z przygotowuj¹cym kolejne polskie powstanie z Centralnym Komitetem
Narodowym w Warszawie6.
Zwrócenie uwagi na tego typu kontakty ukazuje praktyczny wymiar polskich
badañ filozofii rosyjskiej. W XIX i XX wieku samookrelanie siê Polski by³o
uwik³ane w konteksty kulturowe i polityczne rosyjskiego zaborcy. Postulaty
wolnoci i niepodleg³oci odnosi³y siê do mo¿liwoci samostanowienia o sobie
w perspektywie utraconej pañstwowoci. Wielu rosyjskich intelektualistów
wspiera³o polskie d¹¿enia niepodleg³ociowe i w³anie z nimi Polacy starali siê
utrzymywaæ kontakty i o nich pisaæ.
Interesuj¹cym podsumowaniem jest tekst Micha³a Bohuna Na drodze do syntezy, dotycz¹cy twórczoci, a przede wszystkim postawy badawczej zmar³ego
w 2007 r. W³odzimierza Rydzewskiego7. Ten zas³u¿ony krakowski naukowiec
wniós³ du¿y wk³ad w rozumienie idei wschodnich, z zaanga¿owaniem odkrywa³
tajniki rosyjskiego mylenia. Esej Bohuna zosta³ tak skonstruowany, ¿e wy³ania
5

A. Hercen, Opowiadania, Warszawa 1952, s. 435.
A. A. Kamiñski, Nieodwzajemnione uczucia, (w:) Polskie badania filozofii..., s. 113.
W³odzimierz Rydzewski (19462007) by³ twórc¹ serii Jagielloñskie Studia z Filozofii
Rosyjskiej i przewodnicz¹cym jej rady programowej.
6
7
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siê z niego jedno z mo¿liwych podejæ do filozofii rosyjskiej. Autor ten twierdzi, ¿e koncepcja Rydzewskiego oparta zosta³a na nastêpuj¹cych za³o¿eniach: po
pierwsze, ¿e filozofia rosyjska jest niewyczerpanym ród³em inspiracji; po drugie, ¿e mog¹ wspó³istnieæ obok siebie ró¿ne sposoby odczytywania i interpretacji filozofii rosyjskiej; po trzecie, ¿e filozofia rosyjska musi byæ badana w kontekcie interdyscyplinarnym z uwzglêdnieniem kultury, religii, historii,
gospodarki; po czwarte, filozofii rosyjskiej nie mo¿na traktowaæ jako tylko konstruktu akademickiego (zw³aszcza tych idei filozoficznych, które pojawi³y siê do
XIX wieku). Te i wiele innych trafnych uwag odnosz¹cych siê uprawiania filozofii przez Rydzewskiego jest zarazem otwartym i konstruktywnym spojrzeniem
na historiê myli rosyjskiej. Dziêki temu filozofia ta staje siê faktycznie nieustaj¹cym ród³em badañ, a jej popularnoæ nie wynika z mody, lecz z autentycznego zainteresowania. Jak zauwa¿a Bohun, fascynacja kultur¹ Rosji krakowskiego uczonego sz³a w parze z w³aciwym dystansem i prób¹ obiektywizowania:
Dla niego za pojêciem tym [rosyjskiej idei] kryje siê ca³ociowy projekt empatycznego i analitycznego podejcia do rosyjskiej filozofii, wolnego od naiwnej
fascynacji, jak te¿ od lekcewa¿¹cego odrzucenia. Rzecz w tym, by wydobyæ to,
co w niej jest oryginalne, ale jednoczenie posiada ona szerszy, uniwersalny kontekst8.
Niestety nie wszystkie artyku³y s¹ dostêpne polskiemu czytelnikowi. W przypadku piêciu z nich barier¹ mo¿e byæ jêzyk. Opublikowanie ich tylko w jêzyku
rosyjskim wydaje siê byæ kontrowersyjne. Przyda³yby siê co najmniej polskie
streszczenia. Wszyscy, którzy zajmuj¹ siê myl¹ rosyjsk¹, s¹ z góry zobowi¹zani do znajomoci jêzyka, mylê jednak, ¿e po ksi¹¿kê tê siêgn¹ tak¿e inni czytelnicy. Dla nich mo¿e staæ siê ona pocz¹tkiem przygody ze Wschodem i sprowokowaæ do nauki jêzyka Dostojewskiego. Czytaj¹c teksty w oryginale,
mo¿emy bowiem faktycznie znaleæ siê najbli¿ej ducha rosyjskoci. Rosjanie
czêsto podkrelaj¹, ¿e ich kultura jest kultur¹ s³owa.
Jak zauwa¿a Marek Styczyñski, autor tekstu Polskie badania filozofii Miko³aja Bierdiajewa. Próba systematyzacji, badaczy filozofii rosyjskiej jest coraz
wiêcej, sytuacjê tê obrazuje s³owami Justyny Kurczak: Nie znaczy to oczywicie, bymy mieli do czynienia z mod¹ na rosyjski renesans, porównywaln¹ do
mody na Nietzschego, postmodernizm czy Wittgensteina. Nie jest tak i nie powinno byæ to powodem zmartwieñ. Jeli zainteresowanie pewnym zjawiskiem
przeradza siê w modê, nieuchronnie pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci, co do autentyzmu motywacji: i odwrotnie: jeli nie wspomagane przez modê, utrzymuje siê
przez d³u¿szy czas, mo¿e to wiadczyæ o jej szczeroci i g³êbi9.
8

M. Bohun, Na drodze do syntezy, (w:) Polskie badania filozofii..., s. 240.
J. Kurczak, Polish Studies in Russian Thought, Studies In East European Thought
2002, nr 12.
9
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Przyczyn, dla których idee wschodnich s¹siadów interesuj¹ Polaków szczególnie, jest wiele: od osobistych po stricte naukowe. Jak pisze Walicki w swojej
ksi¹¿ce Zarys myli rosyjskiej. Od Owiecenia do renesansu religijno-filozoficznego: Moje zainteresowanie myl¹ rosyjsk¹ zrodzi³o siê ze wiadomoci, ¿e
empatyczne zrozumienie kultury rosyjskiej ma ¿ywotne znaczenie dla Polaków.
[...] Wbrew rozpowszechnionemu pogl¹dowi o rzekomej wrogoci Polaków do
wszystkiego, co rosyjskie, nawet w epoce rozbiorowej istnieli w Polsce uczeni
i pisarze w pe³ni doceniaj¹cy, a czasem nawet podziwiaj¹cy wielkie tradycje rosyjskiej inteligencji, pojmuj¹cy swe zadanie jako budowanie mostów intelektualnych miêdzy Rosj¹ a Zachodem10.
Niew¹tpliwie wielu wspó³czesnych polskich badaczy poci¹ga myl rosyjska
ze wzglêdu na wspólne korzenie s³owiañskie, a tak¿e wspólne losy obu narodów.
Historia nie oszczêdzi³a ani Polaków, ani Rosjan. Do dzi relacje s¹ bardzo emocjonalne i wyraziste, prze¿ywane na gruncie politycznym i historycznym. Potrzeba wzajemnego rozumienia siê jest wa¿nym postulatem badañ nad filozofi¹ rosyjsk¹. Jest to wymiar praktyczny, na który zwraca uwagê wielu polskich
mylicieli. Okrelanie wzajemnych stosunków wynika z po³o¿enia geopolitycznego Polski. S³usznie pisz¹ w uwagach koñcowych redaktorzy tej publikacji, ¿e
Rosja, mimo i¿ jest nam bliska geograficznie, to wci¹¿ jest daleka i nieznana
mentalnie.
Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze jest rzeteln¹
publikacj¹. Czytelnik po zapoznaniu siê z ksi¹¿k¹ nie poczuje siê oszukany. Bogactwo zaprezentowanej tam literatury oddaje stan badañ nad filozofi¹ rosyjsk¹.
Jest to udana próba syntezy dotychczasowej literatury na temat przedmiotu. Zapowied kontynuacji jest godna pochwa³y i mylê, ¿e wszyscy, którzy przekonali
siê do tej czêci, bêd¹ czekaæ z niecierpliwoci¹ na pojawienie siê nastêpnej.
Beata Zielewska-Rudnicka

10 A. Walicki, Zarys myli rosyjskiej. Od Owiecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005, s. 10.
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POZNAÆ INNEGO
Ryszard Kapuciñski, Ten Inny, Wyd. Znak,
Kraków 2007, ss. 77.

Problem innoci, odmiennoci zarówno niektórych jednostek, jak i okrelonych grup spo³ecznych, jest czêsto przedmiotem prac naukowych, a tak¿e wielu
dyskusji, debat z udzia³em ludzi nauki, kultury, wiata polityki i mediów. Zdecydowana wiêkszoæ uczestników owych dyskursów akceptuje powstawanie
i cieranie siê ró¿nych oryginalnych stylów ¿ycia, przekonañ, idei, za ho³duj¹cych tym nowociom osób nie wy³¹cza ze struktur spo³eczeñstwa. Nie chce
nikomu narzucaæ jedynie obowi¹zuj¹cego wiatopogl¹du, wzoru kultury b¹d
zasad obyczajowych. Opowiada siê za zniesieniem wszelkiego rodzaju barier
i ograniczeñ utrudniaj¹cych jednostce ludzkiej samorealizacjê i rozwój. Podkrela, i¿ w realiach wspó³czesnoci, której oblicze kszta³tuj¹ w g³ównej mierze liberalizm, pluralizm i indywidualizm, jedynym ograniczeniem gwarantowanej
cz³owiekowi de iure swobody jest prawo innych osób do niczym nieskrêpowanej egzystencji. Jeli dodamy, ¿e tej liberalnej atmosfery nie kontestuje równie¿
wiêkszoæ szeregowych cz³onków spo³eczeñstwa, to mo¿e wydawaæ siê, ¿e
w czasach ponowoczesnych nie tylko nie narusza siê prawa do suwerennego wyboru stylu ¿ycia, ale wrêcz promuje i uwypukla egzystencjê na w³asny rachunek. Tolerancja wobec innoci, odmiennoci, coraz wyraniej wpisuj¹cej siê
w nasz¹ codziennoæ, nie oznacza jednak, ¿e zwi¹zane z t¹ sfer¹ problemy przesta³y istnieæ.
Nierzadko jest tak, ¿e czêæ z nas, nie radz¹c sobie z problemami, trudnociami ró¿nej natury, broni siê, wy³¹czaj¹c z ram spo³eczeñstwa coraz to nowe,
chore grupy Innych. Ci ostatni, kultywuj¹c w³asne tradycje, obyczajowoæ,
odwo³uj¹c siê do zasad tzw. wieckiego humanizmu, dra¿ni¹ reprezentantów
zdrowej wiêkszoci, zwolenników jedynie s³usznej opcji religijno-wiatopogl¹dowej. Prawdziwi katolicy coraz czêciej spychaj¹ Innych na margines,
umieszczaj¹ w swoistych gettach, podkrelaj¹c, ¿e to naturalna konsekwencja
odrzucenia przez antychrystów chrzecijañskiej hierarchii wartoci. Niekiedy
wspania³omylnie dodaj¹, ¿e cz³onkowie owych gett mog¹ zostaæ w pe³ni zaaprobowani przez wiêkszoæ i w³¹czyæ siê w struktury spo³eczeñstwa wów-
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czas, kiedy zrezygnuj¹ ze swych ba³amutnych pogl¹dów oraz strac¹ zapa³,
chêci do ich propagowania.
Warto zwróciæ uwagê równie¿ na inny aspekt problemu innoci, odmiennoci, zwi¹zany z przynale¿noci¹ Innego do kultury pozaeuropejskiej i rasy niebia³ej. W tym przypadku Europejczycy musz¹ wyjæ poza rodzime op³otki
i spojrzeæ na rzeczywistoæ kulturow¹ wiata w kontekcie zakoñczonego ju¿
procesu dekolonizacji. Efektem dekolonizacji, której pocz¹tek przypada na okres
II wojny wiatowej, apogeum  na prze³om lat 50. i 60. XX wieku, a schy³ek
 na lata 70. ubieg³ego stulecia, by³o powstanie w Azji i w Afryce oko³o 100
nowych pañstw. Niezale¿nie od tego, jak bêdziemy j¹ oceniaæ (znaczna czêæ historyków stoi na stanowisku, ¿e by³a to dekolonizacja de iure, zewnêtrzna i raczej nieudana, bo skutkuj¹ca ruin¹ gospodarcz¹, polityczn¹ m.in. wielu spo³eczeñstw Czarnej Afryki), w¹tpliwoci zdaje siê nie budziæ to, ¿e wyzwalaj¹ce
siê ludy poczu³y swoist¹ dumê kulturow¹, zaczê³y identyfikowaæ w³asn¹ kulturê, odmienn¹ od kultury Europejczyków-kolonistów, z tworz¹cymi siê pañstwami narodowymi. Mimo i¿ po uzyskaniu samodzielnoci pañstwowej najistotniejsze ród³a w³adzy i elementy cywilizacji (w europejskim rozumieniu tego
s³owa), wa¿ne dla by³ych kolonii, w znacznej mierze pozosta³y nadal w dyspozycji rasy bia³ej, mo¿na mówiæ o awansie cywilizacyjnym reprezentantów równie¿ innych ras. Czy Europejczycy s¹ w stanie zaakceptowaæ ów awans? Pogodziæ siê z tym, ¿e ich osi¹gniêcia cywilizacyjne nie mog¹ ju¿ stanowiæ kryterium
oceny dokonañ mieszkañców innych kontynentów? Czy potrafi¹ zrozumieæ, ¿e
te elementy kultur pozaeuropejskich, które nie zosta³y ucywilizowane i w³¹czone w obrêb europejskiej przestrzeni cywilizacyjnej, mog¹ siê, mimo to, twórczo rozwijaæ i s¹ godne promocji?
Te i inne pytania, koncentruj¹ce siê wokó³ problemu innoci, odmiennoci,
frapowa³y równie¿ dziennikarza, myliciela Ryszarda Kapuciñskiego, autora
ksi¹¿ki Ten Inny. Publikacja ta sk³ada siê z trzech wyk³adów wyg³oszonych 13
grudnia 2004 r. w Instytucie Nauk o Cz³owieku w Wiedniu, referatu Mój Inny,
przedstawionego 12 padziernika 1990 r. na Miêdzynarodowym Sympozjum Pisarzy w Grazu, wyst¹pienia pt. Inny w globalnej wiosce w Wy¿szej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie (30 wrzenia 2003) oraz wypowiedzi zatytu³owanej Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku, z okazji
przyznania dziennikarzowi tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego (1 padziernika 2004).
Przegl¹daj¹c tê publikacjê, mo¿na pocz¹tkowo odnieæ  b³êdne w istocie
 wra¿enie, ¿e rozproszone konstatacje i uwagi Kapuciñskiego wprowadzaj¹
chaos w strukturze narracji. W trakcie lektury uwiadamiamy sobie jednak, ¿e
poszczególne ods³ony prezentowanej problematyki wspó³tworz¹ spójn¹, bogat¹
w informacje i interesuj¹ce interpretacje ca³oæ, potwierdzaj¹ siê nawzajem, uzupe³niaj¹. Przenosimy siê do nieznanego wiata, wiata, w którym de facto obec-
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nie ¿yjemy, ale który w gruncie rzeczy niedostatecznie znamy i rozumiemy. Kapuciñski oprowadza po nim czytelników, otwieraj¹c nowe horyzonty poznawcze. Mimo i¿ jest wyposa¿ony  jako wybitny humanista  w szereg kompetencji, m.in. kulturow¹, historyczn¹, antropologiczn¹, a mo¿e w³anie z tego
powodu, nie poucza nas, nie strofuje, nie mówi, co mamy myleæ na konkretny
temat, lecz raczej zachêca do podjêcia trudu nauki wiata i do autentycznego
krytycyzmu.
Na uwagê i podkrelenie zas³uguje równie¿ wiarygodnoæ tekstów Kapuciñskiego. W jego przypadku rozleg³e studia teoretyczne, koncentruj¹ce siê wokó³
problematyki Innego, ³¹cz¹ siê z obserwacjami i rozmowami z wieloma ludmi
 przysz³ymi bohaterami ksi¹¿ki. Do powstania publikacji przyczyni³y siê dziesi¹tki ludzi  naszych rozmówców spotykanych na drogach wiata  którzy opowiadaj¹ nam historie ze swojego ¿ycia, lub ¿ycia swojej spo³ecznoci, albo zdarzenia, w jakich brali udzia³, czy o których s³yszeli od innych. Ci obcy, czêsto
nieznani nam bli¿ej ludzie, nie tylko s¹ jednym z najbogatszych dla nas róde³
wiedzy o wiecie, ale tak¿e pomagaj¹ nam w pracy na wiele innych sposobów
 umo¿liwiaj¹ kontakty, u¿yczaj¹ swojego domu, albo wrêcz ratuj¹ nam ¿ycie
(s. 910). wiadectwa Kapuciñskiego, sporo ryzykuj¹cego w okresie poprzedzaj¹cym powstanie Tego Innego (a tak¿e innych jego ksi¹¿ek), nara¿onego na
fizyczne niebezpieczeñstwa oraz wliczaj¹cego mo¿liwoæ b³êdu w prezentowane rozwa¿ania, epatuj¹ wiarygodnoci¹, nabieraj¹ oryginalnych znaczeñ, potêguj¹ swój sens.
Myliciel podkrela, ¿e na kartach swego  dodajmy popularnonaukowego
 dzie³a zamierza naszkicowaæ [...] nie portret Innego w ogóle, w abstrakcji, ale
wizerunku [swojego] Innego, tego, którego spotyka³ [m.in.] w wioskach indiañskich w Boliwii, wród koczowników na Saharze, w t³umach op³akuj¹cych na
ulicach Teheranu zgon Chomeiniego (s. 43), a okreleñ Inny, Inni u¿ywa
przede wszystkim w odniesieniu do nie-Europejczyków, przedstawicieli niebia³ej rasy. Jego celem jest udzielenie odpowiedzi na zasadnicze pytania: Kim jest
poznany przezeñ Inny? Jaki jest jego wiatopogl¹d, jego widzenie wiata? Jak¹
wyznaje hierarchiê wartoci?
Wydaje siê, ¿e Kapuciñski zrealizowa³ swoje zamierzenia badawcze. Przedstawi³ interesuj¹cy szkic do portretu Innego. Najistotniejszym sk³adnikiem konstytuuj¹cym ów portret jest  zdaniem dziennikarza  wra¿liwoæ niebia³ych reprezentantów kultur pozaeuropejskich na kolor skóry. Inni Kapuciñskiego
identyfikuj¹ i oceniaj¹ ludzi równie¿ wed³ug kryterium narodowociowego: Nacjonalizm, podobnie jak rasizm, jest instrumentem identyfikacji i klasyfikacji stosowanym przez mojego Innego przy ka¿dej okazji. Dla Innego nacjonalisty,
przedstawiciela niebia³ej spo³ecznoci ludzkiej, nie ma znaczenia, czy kto jest
m³ody czy stary, m¹dry czy g³upi, dobry czy z³y  jest tylko jedno: czy kto jest
Ormianinem czy Turkiem, Anglikiem czy Irlandczykiem, Marokañczykiem czy
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Algierczykiem. Nastêpstwem takiej postawy jest  co trafnie zauwa¿a Kapuciñski  sp³ycenie, fragmentaryzacja relacji miêdzyludzkich i realnej rzeczywistoci: Kiedy ¿yjê w tamtym wiecie rozgorza³ych nacjonalizmów, nie mam
nazwiska, nie mam zawodu, nie mam wieku  jestem tylko i jedynie Polakiem
(s. 45).
Niekiedy jest tak, ¿e okrelona pozaeuropejska grupa etniczna, posiadaj¹ca
fenomenaln¹ zdolnoæ widzenia mapy wiata jako sieci punktów zamieszkanych
przez skupiska swoich pobratymców  bodaj jednej rodziny, bodaj jednego cz³owieka, uwa¿aj¹ca jedynie owych swoich za godnych szacunku i przyjani,
zaczyna darzyæ nienawici¹ pozosta³e spo³ecznoci. Doza tej nienawici mo¿e
byæ ró¿na (s. 45), a do zwiêkszenia zakresu jej natê¿enia w znacznej mierze
przyczynia siê, widoczne zw³aszcza w krajach islamskich, o¿ywienie religijne.
Wszêdzie  i to niezale¿nie od rodzaju religii  gdzie nastêpuje o¿ywienie gorliwoci religijnej, o¿ywienie to ma charakter wsteczny, konserwatywny, fundamentalistyczny (s. 46).
Religia to w przekonaniu Kapuciñskiego kolejny, znacz¹cy sk³adnik systemu wiatopogl¹dowego Innego. Inny wierzy w istnienie i obecnoæ transcendencji, Si³y Sprawczej, Istoty Najwy¿szej, Boga (s. 4546), lecz nastêpstwem
tej wiary nie jest zmniejszenie tkwi¹cego w niebia³ym cz³owieku ³adunku emocjonalnego. Nierzadko nie jest on w stanie zapanowaæ nad tym ostatnim, uj¹æ
go w racjonalne karby, wtedy  jak trafnie zauwa¿a Kapuciñski  dochodzi do
konfliktu, do starcia, do rzezi, do wojny (s. 46).
Na pochwa³ê zas³uguje umiejêtne unikanie ujednolicenia wizerunku Innego.
Autor ksi¹¿ki pokaza³ ró¿nicuj¹cy wp³yw okrelonych czynników na kszta³t
i jakoæ sposobu mylenia oraz ¿yciowej postawy reprezentantów kultur pozaeuropejskich. W sposób kompetentny dokona³ selekcji i wskaza³ równie¿ te elementy europejskiego kontekstu kulturowo-cywilizacyjnego, które mo¿na uznaæ
za znacz¹ce punkty odniesienia dla swoistej inwazji Innych na kraje rozwiniête.
Wspó³czeni Europejczycy, obojêtni religijnie, zagubieni, nie umiej¹cy zdefiniowaæ w³asnej to¿samoci, coraz czêciej podatni na podszepty nacjonalistów
i rasistów (s. 35), bêd¹ musieli, zdaniem Kapuciñskiego, uporaæ siê z wyzwaniem, jakim s¹ Inni ¿yj¹cy w obrêbie kultury europejskiej. Obecnie nie do koñca zdaj¹ sobie sprawê z tego problemu. Poch³oniêci do niedawna ledzeniem
przebiegu zimnej wojny, konfrontacji miêdzy Wschodem i Zachodem, miêdzy
skrajnie przeciwstawnymi systemami politycznymi: demokracj¹ i totalitaryzmem, nie dostrzegli dostatecznie szybko faktu pojawienia siê na mapie wiata
kilkudziesiêciu nowych pañstw, przynajmniej formalnie niepodleg³ych, zamieszkanych przez trzy czwarte ludzkoci. Mieszkañcy tych pañstw, mocno
zakorzenieni w swojej w³asnej kulturze, z³¹czeni wiêzami nacjonalizmu, zdobywaj¹ w historii najnowszej, w historii dziej¹cej siê obecnie coraz wiêksz¹
i coraz bardziej znacz¹c¹ podmiotowoæ (s. 47). Coraz liczniej przybywaj¹,
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zw³aszcza w celach zarobkowych, do Europy, która jednak  jak zasadnie podkrela Kapuciñski  nie jest ju¿ dla niebia³ych Innych oaz¹ wy¿szej cywilizacji, wielkich idei i szlachetnych postaw, lecz raczej przedmiotem krytyki, a nawet pogardy. Innym nie odpowiada przede wszystkim styl ¿ycia Europejczyków,
w znacznym stopniu naznaczony sekularyzacj¹ i indywidualizmem.
Jak w zwi¹zku z tym powinny wygl¹daæ relacje bia³ych z niebia³ymi i co
w tej materii nale¿y uznaæ za priorytet? Kapuciñski równie¿ na to pytanie udziela odpowiedzi. Najistotniejsze jest, jego zdaniem, to, by jak najszybciej uchyliæ
funkcjonuj¹ce w kulturze europejskiej schematy mylenia o Innych, by odrzuciæ stereotypy i uprzedzenia wynikaj¹ce z b³êdnego przewiadczenia, ¿e Inny to
obcoæ i zagro¿enie. Gdy to uczynimy, Inny stanie siê naszym partnerem,
wspó³odpowiedzialnym za los ziemi, na której ¿yjemy (s. 49). Na pozytywn¹
ocenê zas³uguje, bez w¹tpienia, poszukiwanie przez myliciela mocnego fundamentu aksjologicznego, sprzeciw wobec europejskiego protekcjonalizmu w imiê
troski o los ka¿dego cz³owieka, bez wzglêdu na jego kolor skóry, narodowoæ
czy te¿ przekonania wiatopogl¹dowe. Z drugiej jednak strony trudno podzielaæ
optymizm Kapuciñskiego co do mo¿liwoci bezbolesnego zaaklimatyzowania
siê Innych w ramach wyznaczonych przez kulturê europejsk¹, nawet jeli Europejczycy zmieniliby w sposób radykalny swoje nastawienie. Mam w¹tpliwoci,
czy oswojenie Innych w rozumieniu autora ksi¹¿ki, stworzenie rzeczywistoci, w której byliby oni naszymi innymi, jest mo¿liwe.
Kapuciñski, maj¹c wiadomoæ istnienia trudnych problemów, ¿ywi nadziejê, ¿e reprezentanci ró¿nych kultur, ras i religii bêd¹ podejmowaæ próby ich rozwi¹zywania, ¿e nie zrezygnuj¹ z poszukiwania dróg prowadz¹cych do wzajemnego zrozumienia. Zarazem dodaje, i¿ prowadzenie przez Europejczyków
dialogu z Innymi wymaga oparcia w kulturze europejskiej. Tylko wówczas, gdy
nie wypieramy siê w³asnych korzeni, jestemy zdolni obdarzyæ kogo szacunkiem za jego innoæ, zaakceptowaæ Innego bez ¿adnych warunków wstêpnych.
W przeciwnym wypadku nie jestemy w stanie podj¹æ konstruktywnego dialogu, obawiaj¹c siê, ¿e nasze ewentualne dzia³ania w tym zakresie owocowa³yby
ods³oniêciem bolesnej prawdy o nas samych, o naszej kulturowo-religijnej dezintegracji. Za wyrwanie ze swojej kultury p³aci siê wysok¹ cenê. Dlatego tak
wa¿ne jest posiadanie w³asnej, wyranej to¿samoci, poczucie jej si³y, wartoci
i dojrza³oci. Tylko wówczas cz³owiek mo¿e mia³o konfrontowaæ siê z inn¹
kultur¹. W przeciwnym wypadku bêdzie chowaæ siê w swojej kryjówce, bojaliwie odgradzaæ od innych. Tym bardziej ¿e Inny to zwierciad³o, w którym siê
przegl¹dam czy  w którym jestem ogl¹dany, to lustro, które mnie demaskuje
i obna¿a, a tego wolelibymy jednak unikn¹æ (s. 72).
Kontakty Europejczyków z Innymi, zawsze nie³atwe, szczególnie dzi, kiedy wszystko przybiera tak ogromne, trudne do objêcia i kontrolowania skale,
o wysokim stopniu komplikacji (s. 35), wp³ywaj¹ nie tylko na przewartocio-
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wanie naszego mylenia o kulturach pozaeuropejskich, lecz równie¿ uwiadamiaj¹ nam, jacy jestemy. Zdaniem Kapuciñskiego, epokê nowoczesn¹ w stosunkach Europy z ludami nieeuropejskimi otwiera wiek owiecenia. To wybitni
twórcy epoki wiate³, filozofowie, pisarze (m.in. Defoe, Swift, Rousseau, Wolter, Monteskiusz, Goethe, Herder) z ca³¹ moc¹ podkrelali, ¿e niebia³y, niechrzecijanin i dzikus, ten monstrualny i tak do nas niepodobny Inny to te¿ cz³owiek (s. 18). Nie neguj¹c zasadnoci tego stwierdzenia, warto jednak dodaæ,
czego dziennikarz nie uczyni³, i¿ za prekursora nowoczesnego podejcia do
Innego mo¿na uznaæ Polaka, rektora Akademii Krakowskiej Paw³a W³odkowica,
który na Soborze w Konstancji (14141418) przeciwstawia³ siê nawracaniu pogan, ówczesnych europejskich Innych, na wiarê chrzecijañsk¹ za pomoc¹ miecza.
W przekonaniu W³odkowica, czo³owego reprezentanta XV-wiecznej polskiej
myli politycznej, poganie, których mordowano w imiê wy¿szych celów, zas³uguj¹ na respekt i szacunek. U schy³ku redniowiecza pogl¹dy krakowskiego
uczonego nie sta³y siê jednak przedmiotem szerszej dyskusji w gremiach europejskich intelektualistów czy te¿ innych rodowisk. Dopiero w dobie owiecenia, jak trafnie zauwa¿a Kapuciñski: po raz pierwszy na [du¿¹] skalê i z tak¹
intensywnoci¹ Inny stanie siê problemem wewnêtrznym kultury europejskiej
(s. 19).
W póniejszym okresie w¹tek ten zosta³ rozwiniêty i pog³êbiony. Kapuciñski podkrela zw³aszcza zas³ugi antropologa Bronis³awa Malinowskiego w poznaniu Innego (plemion melanezyjskich), a tak¿e donios³oæ filozofii dialogu
(du¿o uwagi powiêci³ jednemu z jej reprezentantów  Józefowi Tischnerowi),
wyp³ywaj¹c¹ z faktu, i¿ zwróci³a siê ona ku problematyce cz³owieka jako bytu
jednostkowego, odrêbnego, nieporównywalnego i niepowtarzalnego (s. 55). Filozofowie dialogu pokazuj¹ nam nowy wymiar Ja  a mianowicie, ¿e nie jest
ono tylko samotn¹ jednostk¹, ale ¿e w sk³ad owego Ja wchodzi równie¿ Inny,
tworz¹c w ten sposób nowy rodzaj osoby, bytu. Ich teoretyczne rozwa¿ania to
swoiste ramy, które dopiero trzeba wype³niaæ w³asnym dowiadczeniem i obserwacj¹ (s. 29), to pierwszy, intelektualny etap oswajania siê z Innym, pocz¹tek drogi, któr¹ Europejczycy powinni, niezale¿nie od przeszkód i trudnoci,
jakie siê pojawi¹, wytrwale i konsekwentnie kroczyæ.
Do trudu poznawania Innego Ryszard Kapuciñski gor¹co zachêca. Jego
ksi¹¿kê, napisan¹ komunikatywnym, precyzyjnym, dalekim od scjentystycznego ¿argonu jêzykiem, ksi¹¿kê obfituj¹c¹ w interesuj¹ce, przedstawione w obiektywny sposób analizy i dociekania, uzmys³awiaj¹c¹ z³o¿onoæ podejmowanych
problemów warto poleciæ czytelnikom. Na pewno nie bêd¹ oni znu¿eni jej lektur¹.
Piotr Koprowski
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METAPSYCHOLOGIA MORALNOCI
 WYBRANE ZAGADNIENIA
Piotr Olaf ¯ylicz, Psychologia moralnoci.
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Szko³y
Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej Academica,
Warszawa 2010, ss. 124.

Od lat wyczekiwano momentu, w którym na polskim rynku ksiêgarskim pojawi siê ksi¹¿ka powiêcona specjalnie psychologii moralnoci. Do tej pory mo¿na by³o skorzystaæ z opracowania Motywy postêpowania. Z zagadnieñ psychologii moralnoci (1949), przygotowanego jeszcze w okresie wojennym przez
niew¹tpliwy autorytet w zakresie nauk o moralnoci  Mariê Ossowsk¹. Osoby
zainteresowane t¹ problematyk¹ mog³y tak¿e wertowaæ ksi¹¿ki i czasopisma specjalistyczne, g³ównie z dziedziny etyki, psychologii spo³ecznej i rozwojowej,
w których pojawia³y siê szczegó³owe omówienia okrelonych kwestii z zakresu
psychologii moralnoci. Od czasów M. Ossowskiej opublikowano ich ca³kiem
sporo. Jako przyk³ady mo¿na wymieniæ W³odzimierza Szewczuka Sumienie. Studium psychologiczne (1988), Rogera Mehla Postawy moralne (1973), Heliodora
Muszyñskiego Rozwój moralny (1987) czy pracê autorstwa Janusza Reykowskiego i Andrzeja Go³¹ba Studia nad rozwojem standardów ewaluatywnych. Zmiany
w motywacji zachowañ prospo³ecznych (1985). Oferta wydawnictw zagranicznych jest bogatsza i daje mo¿liwoæ zapoznania siê z aktualnym stanem badañ
nad procesem moralnego rozwoju cz³owieka, psychologicznym pod³o¿em zró¿nicowania postaw i ocen moralnych czy wp³ywu wiedzy i kompetencji rozumowania/empatii na podejmowanie dzia³añ moralnych. Wiod¹cymi pracami tego
typu s¹: wydana jednoczenie w Oksfordzie i Buoulder w 1996 r. Moral Psychology Daniela K. Lapsleya oraz wydana w Westport, Connecticut i Londynie
w 1997 r. Moral Development Theories  Secular and Religious. A Comparative Study R. Murraya Thomasa (nie myliæ z Thomasem H. Murrayem, który jest
amerykañskim bioetykiem i Henrym A. Murrayem, znanym amerykañskim psychologiem).
Ksi¹¿ka Piotra Olafa ¯ylicza Psychologia moralnoci. Wybrane zagadnienia
nie jest zatem pozycj¹ wydawnicz¹, która podejmuje temat nowy, jeszcze nie
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badany i nie opisywany. Tym, co sprawia, ¿e czekano na ten tytu³, jest fakt, ¿e
w Polsce nikt do tej pory nie podj¹³ siê trudnego teoretycznie zadania sumarycznego zestawienia problematyki podejmowanej w ramach psychologii moralnoci; psychologii moralnoci  nadmieñmy  której status naukowy nie jest do
koñca jasny. Jako dziedzina interdyscyplinarna na swój sposób interpretuje fakty badane przez inne dziedziny wiedzy. To sprawia, ¿e odwo³anie siê do przedmiotowego kryterium podzia³u nauk w tym wypadku jest zawodne. Tak¿e okrelenie, czym ró¿ni siê (lub powinno siê ró¿niæ) wyjanienie danego problemu
badawczego w kategoriach psychologii moralnej od wyjanienia oferowanego na
przyk³ad przez psychologiê spo³eczn¹, jest problematyczne. Jednym z g³ównych
róde³ metodologicznych problemów psychologii moralnoci jest dominuj¹cy
pogl¹d, ¿e moralnoæ jest przede wszystkim zjawiskiem spo³ecznym. Co prawda, obejmuje tak¿e zachowania ludzi wzglêdem siebie, ale jako jej ród³o czêsto wymienia siê potrzebê czy koniecznoæ ograniczenia woli jednostki w taki
sposób, by ¿ycie spo³eczne toczy³o siê bezkonfliktowo.
Spo³eczny charakter moralnoci oznacza, ¿e jest czym, co ujawnia siê miêdzy ludmi, reguluje relacje miêdzy nimi, sprawia, ¿e zachowania innych, obcych nawet osób staj¹ siê czêciowo przewidywalne. Jako ¿e rozgrywa siê
w ludzkiej psychice i nie jest obserwowalna, badania s¹ przeprowadzane zwykle porednio. Inne ród³o w¹tpliwoci co do niezale¿noci psychologii moralnoci stanowi¹ jej metody badañ. Je¿eli badania ankietowe s¹ wykorzystywane
w wyjanianiu moralnoci, to czym ró¿ni siê wyjanienie psychologii spo³ecznej od wyjanienia psychologii moralnej? Miêdzy innymi to sprawia, ¿e choæ
samo wyra¿enie psychologia moralnoci jest od dawna u¿ywane, trzeba trochê odwagi, ¿eby podj¹æ próbê dookrelenia tej nauki.
Czy ¯yliczowi uda³o siê tego dokonaæ? Przyj¹³ on inn¹ konwencjê ni¿ ta,
któr¹ realizowali autorzy zachodnich podrêczników. Pomijaj¹c fakt, ¿e sama
objêtoæ ksi¹¿ki ¯ylicza o czym wiadczy, problem psychologii moralnoci rozpatruje on na poziomie metateoretycznym. Podczas gdy po tytule mo¿na by siê
spodziewaæ, ¿e zawiera omówienia poszczególnych problemów psychologii moralnoci, na pierwszy plan wybija siê temat, który mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹co: Co psycholog wiedzieæ powinien, zanim zacznie badaæ moralnoæ? Wspomniany przeze mnie podrêcznik Lapsleya, którego tytu³ najbardziej odpowiada
tytu³owi ksi¹¿ki ¯ylicza, w³aciwie pomija tê kwestiê. Lapsley zdecydowa³ siê
na przedstawienie problematyki psychologii moralnoci poprzez odwo³anie do
psychologicznych teorii i badañ nad moralnoci¹. Opisa³ koncepcje Piageta,
Kohlberga, Turielowskie rozró¿nienie domeny moralnoci i domeny spo³ecznej
(ze wzglêdu na rodzaj sprawiedliwoci, które siê w ich obrêbie przejawiaj¹),
orientacje moralne, zachowania prospo³eczne, kategorie moralnego charakteru
(osobowoci) i to¿samoci moralnej oraz prze³om we wspó³czesnej psychologii
moralnej wynik³y z krytyki dominuj¹cej przez lata szko³y kohlbergiañskiej.
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Lapsley najwyraniej problematykê psychologii moralnoci sprowadzi³ do psychologii rozwojowej; stanowi to zreszt¹ widoczn¹ tendencjê ca³ej zachodniej
psychologii.
Po skrypcie ¯ylicza nale¿y spodziewaæ siê czego innego. We wstêpie autor
pisze: W kolejnoci najpierw zajmujê siê prób¹ umiejscowienia psychologii
moralnoci na tle innych dziedzin, których przedmiotem badania jest moralnoæ.
Po drugie, pokazujê ca³y wachlarz sposobów, na jakie definiowana jest moralnoæ we wspó³czesnej psychologii. Pokazane zostan¹ konsekwencje opowiedzenia siê za poszczególnymi podejciami. Nastêpnie wychodzê ku za³o¿eniom ideologiczno-wiatopogl¹dowym w uprawianiu psychologii moralnoci. Pokazujê
ich obecnoæ tak w samych koncepcjach formu³owanych w ramach psychologii
moralnoci, jak i w umys³ach tych, którzy ni¹ siê zawodowo zajmuj¹. Nastêpnie poruszone s¹ kwestie bardziej szczegó³owe: wyzwania, jakie stoj¹ przed osobami zajmuj¹cymi siê badaniami nad rozwojem moralnym w perspektywie psychologicznej i uwarunkowania spójnoci, czy czêciej niespójnoci, ludzkiej
moralnoci (s. 11).
W pierwszym rozdziale pt. Psychologia moralnoci a inne nauki pokrewne
znajdujemy opisy takich dziedzin, jak: socjologia moralnoci, etyka, teologia
moralna, biologia moralnoci. Nie zabrak³o tak¿e próby ukazania zwi¹zku prawa z moralnoci¹. Na uwagê zas³uguje to, ¿e w opisie pojawi³a siê zwykle pomijana teologia moralna, która  co akcentowa³ Durkheim  wyparta zosta³a
z zachodnioeuropejskiej, naukowej refleksji nad moralnoci¹, podczas gdy powi¹zania moralnoci z religi¹ by³y, a pewnie nadal s¹ doæ istotne. Oryginalna
jest zaprezentowana charakterystyka samej psychologii moralnoci. Chocia¿
autor domenê badañ psychologii moralnoci okreli³ na podstawie ustaleñ
M. Ossowskiej, dopatrzy³ siê w obrêbie psychologii moralnoci kilku nurtów: psychoanalitycznego, spo³ecznego uczenia siê, humanistycznego, poznawczo-rozwojowego i pokohlbergowskiego. Pozwoli³ sobie równie¿ na wyró¿nienie omiu
dzia³ów psychologii moralnoci, co  jak s¹dzê  ma istotne znaczenie dla systematyzacji badañ, informacji i wiedzy z zakresu tej dziedziny. S¹ to: metapsychologia moralnoci, psychologia rozwoju moralnego, patologia rozwoju moralnego,
edukacja moralna, orientacje moralne, przekonania moralne oraz dokonywanie
ocen i rozumowañ moralnych, postêpowanie moralne, reakcje podmiotu w kontekcie funkcjonowania moralnego (s. 19). Interesuj¹cy jest pierwszy dzia³ psychologii moralnoci  metapsychologia, czyli metarefleksja nad psychologi¹ moralnoci. Wed³ug ¯ylicza ma ona odnosiæ siê do: kwestii specyficznej, w³aciwej dla
dyscypliny metodologii badañ, konsekwencji przyjmowanych za³o¿eñ odnonie do
takich kwestii, jak status norm etycznych (uniwersalnoæ vs. relatywizm), mo¿liwoci i ograniczeñ dociekañ w psychologii moralnoci, natury ludzkiej czy ostatecznego celu rozwoju moralnego; relacji i wymiany informacji z innymi dyscyplinami zajmuj¹cymi siê moralnoci¹ (nade wszystko etyk¹, socjologi¹
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moralnoci, psychologi¹ ewolucyjn¹, antropologi¹ kulturow¹, etnografi¹ czy prawem; specyfiki jêzyka psychologii moralnoci (stosowanych definicji i zakresu
semantycznego takich pojêæ jak »moralnoæ«, »dobry« czy »dojrza³y moralnie«) (s. 1920).
W drugiej czêci ksi¹¿ki: Uwarunkowania definiowania moralnoci w psychologii ¯ylicz, po raz kolejny i nie ostatni, zwraca uwagê na kwestiê subiektywizmu w badaniach i teoriach psychologicznych: By³oby wiêc dobrze zarówno dla samego badacza moralnoci, jak i dla odbiorców jego prac, ¿eby potrafi³
zdaæ sprawê nie tylko, za jakimi za³o¿eniami i ocenami siê opowiada, ale równie¿, jakie jest jego rozumienie moralnoci, z jakiego nurtu etycznego czerpie
(s. 41). Autor uzna³ za stosowne wymieniæ za Peterem Kahnem trzy rodzaje teorii moralnoci popularne wród psychologów moralnoci. S¹ to: konsekwencjonalizm, rozwijany w g³ównie w nurcie utylitarystycznym, za w psychologii reprezentowany przez Donelsona Forsytha; deontologizm, o proweniencji kantowskiej,
reprezentowany przez Johna Rawlesa i Lawrencea Kohlberga; oraz moralnoæ
zorientowana na rozwijanie cnót, obecna w pogl¹dach Gordona Allporta
i Abrahama Maslowa.
¯ylicz przychyla siê do stanowiska Marii Ossowskiej, która ostrzega³a, ¿e
redukowanie wieloznacznoci pojêcia moralnoæ, choæ czasem zasadne, mo¿e
doprowadziæ do normatywizmu, czyli takiego charakteryzowania pojêcia, ¿eby
eliminowane by³y wszelkie przypadki respektowania norm odmiennych od w³asnych (s. 43), a w konsekwencji tak¿e do ideologicznego przeciwprzeniesienia (s. 70). Zwraca uwagê, ¿e psychologowie skupieni na badaniach moralnoci czasem w ogóle pojêcia tego nie definiuj¹. Inni traktuj¹ je wprost jako
synonimiczne z pojêciem dobra moralnego lub normy moralnej (ew. jej podstawa). Niektórzy psychologowie specyfikê moralnoci wi¹¿¹ z prze¿ywaniem
szczególnego rodzaju doznañ psychicznych, a jeszcze inni z imperatywnoci¹
(przymusem) takich (moralnych) a nie innych dzia³añ. Zdarza siê te¿, ¿e zakres
pojêcia moralnoæ ustala siê przez odwo³anie do rzeczywistoci spo³ecznej
i traktuje jako spo³eczny fakt, b¹d wprost do kategorii etycznych. Listê sposobów radzenia sobie psychologów z wieloznacznoci¹ tego pojêcia dope³nia
koncepcja, w myl której moralnoci jest tyle, ilu jest ludzi.
Kolejn¹ czêæ swojej ksi¹¿ki ¯ylicz powiêci³ tym za³o¿eniom w psychologii moralnoci, których nie mo¿na zweryfikowaæ. Poniewa¿ znacznie zawêzi³ to
zagadnienie do tez przyjmowanych przez psychologów jako s³uszne bez solidnego uzasadnienia i bezporedniego zwi¹zku z poznawan¹ przez nich dziedzin¹, ulokowa³ je w obrêbie wiatopogl¹du. Krótko omówi³ dwie klasyfikacje typów wiatopogl¹dów: S.C. Peppera, który wyró¿ni³ formizm, mechanicyzm,
organicyzm i kontekstualizm oraz A. Borowiaka, zaczerpniêt¹ z jego niepublikowanej pracy doktorskiej, wyró¿niaj¹cego wiatopogl¹dy: tradycjonalistyczny,
modernistyczny, postmodernistyczny. Natomiast aby wyjaniæ genezê wiatopo-
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gl¹du, ¯ylicz przytacza TMT (ang. terror management theory), czyli teoriê opanowywania trwogi. Sformu³owali j¹ pod koniec XX w. wspólnie Jeff Greenberg,
Sheldon Solomon i Thomas Pyszczyñski. Jej punktem wyjcia by³o za³o¿enie,
¿e wszystkie formy ¿ycia, w tym cz³owiek jest produktem doboru naturalnego,
uwarunkowanego koniecznoci¹ zdobywania potrzebnych zasobów i koniecznoci¹ reprodukcji. Nasz¹ cech¹ gatunkow¹ jest samowiadomoæ. Dziêki niej mo¿emy czyniæ wspania³e rzeczy, ale zarazem skazani zostajemy na wiadomoæ,
¿e ka¿dy z nas bêdzie musia³ umrzeæ. A mieræ jest niekontrolowalna i pojawia
siê w sposób nieprzewidywalny. I ta wiadomoæ w³asnej miertelnoci i kruchoci w³asnej egzystencji jest nieustaj¹cym, niejako strukturalnym, ród³em niepokoju/trwogi. Antidotum maj¹ byæ wiatopogl¹dy (s. 6263). Z naukowego
punktu widzenia w pracy psychologa istotn¹ rolê odgrywaj¹  zdaniem ¯ylicza
 za³o¿enia dotycz¹ce sumienia i za³o¿enia dotycz¹ce natury ludzkiej.
Psychologiczna refleksja nad rozwojem moralnym, a cilej  jego uwarunkowania, s¹ g³ównym tematem nastêpnego rozdzia³u. Autor kontynuuje wtajemniczanie czytelnika w podstawowe problemy, z jakimi zmaga siê psycholog rozwoju moralnego. Zalicza do nich, powo³uj¹c siê na Petera Kahna: definiowanie
domeny moralnoci, ontogenezê moralnoci, granice i wa¿noæ wiedzy moralnej. Wiêcej miejsca powiêca dyskusji wokó³ obowi¹zywalnoci teorii rozwoju
moralnego zaproponowanej przez L. Kohlberga. Jego schemat przebiegu rozwoju
moralnego, oparty na analizie zmian oceniania moralnego wraz z wiekiem, inspiruje kolejne pokolenia uczonych, ale doczeka³ siê tak¿e wielostronnej krytyki. W zwi¹zku za z uwarunkowaniem wyników od przekonañ badaczy, ¯ylicz
wypomina Kohlbergowi jego powojenne zaanga¿owanie w organizacjê transportu osób pochodzenia ¿ydowskiego do Palestyny. Jako ¿e dzia³alnoæ ta by³a
sprzeczna z prawem, ¯ylicz sugeruje, ¿e program badania rozwoju moralnego
poprzez dylematy jest ska¿ony dowiadczeniami Kohlberga: Za tê niezgodn¹ z prawem dzia³alnoæ zosta³ uwiêziony na Cyprze. Kwestia, kiedy i z jakich powodów mo¿na z³amaæ prawo, wraca w stworzonych przez niego dylematach moralnych s³u¿¹cych do pomiaru zaawansowania rozwoju mylenia
moralnego. Co wiêcej, ca³a koncepcja Kohlberga nios³a z sob¹ potê¿ny projekt
edukacyjny, który wyra¿a³ nadziejê na kszta³towanie ludzi niezdolnych do pope³niania zbrodni, takich jak eksterminacja »obcych i gorszych« w czasie Zag³ady (s. 77).
¯ylicz zauwa¿a, ¿e tworzenie koncepcji rozwoju moralnego w erze pokohlbergowskiej jest wystawione na relatywizm wynikaj¹cy z silnej pozycji nurtu
postmodernistycznego: Takie stanowisko wydawaæ siê mo¿e szczególnie atrakcyjne w psychologii moralnoci, bo istotnie zmniejsza wagê przyjmowanych
za³o¿eñ aksjologicznych tak przez badacza, jak i ludzi, których funkcjonowania
dotyczy. Jednoczenie jak mo¿na i czy w ogóle mo¿na tworzyæ psychologiê rozwoju moralnego, skoro w³aciwie nic nie mo¿e byæ uznane poza samym cz³o-
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wiekiem za punkt odniesienia wartociowañ moralnych? (s. 78). W ramach tego
rodzaju projektów uzasadniæ mo¿na w dowolny sposób niemal¿e ka¿d¹ tezê, która wed³ug eksperymentatora ma najistotniejsze znaczenie w wyjanieniu przebiegu rozwoju moralnego. Prób¹ roz³adowania rosn¹cej relatywizacji w badaniach
psychologicznych by³ m.in. postulat wysuniêty wobec nauk spo³ecznych przez
Waltera i Harriet Mischelów: powinny one zajmowaæ siê odkrywaniem i identyfikowaniem warunków, które umo¿liwia³yby optymalny rozwój moralny, zgodnie z indywidualnymi preferencjami i mo¿liwociami ludzi. Ten naiwny projekt
doczeka³ siê jednak siarczystej krytyki. Nie jest mo¿liwe takie spo³eczeñstwo,
w którym ka¿dy ¿yje wed³ug w³asnych zasad i w³asnego widzimisiê. W³anie
ten fakt, ¿e jest to niemo¿liwe, nale¿y do mocnych argumentów przeciw relatywizmowi. Dlatego, choæ  ¯ylicz o tym nie wspomina  tak beznadziejne wydaje siê rozwijanie nurtu postmodernistycznego w ka¿dej nauce, nurtu, który w
psychologii i psychologicznej terapii nara¿a na zarzut instrumentalizmu czy nawet manipulacji.
Ostatni rozdzia³, zatytu³owany Jedna czy wiele moralnoci, ogniskuje siê na
kwestii spójnoci postêpowania z wyznawanymi przez ludzi zasadami (spójnoæ
wertykalna) i spójnoci zachowania w zmiennych sytuacjach (spójnoæ horyzontalna. Brak spójnoci w zachowaniu obserwowany jest ju¿ u dzieci staraj¹cych
siê nadawaæ komunikaty, których  zgodnie z ich dzieciêcym przeczuciem  siê
od nich wymaga. Nie jest to jednak cecha rozwojowa, ujawnia siê równie¿
w postêpowaniu osób doros³ych. Na poparcie tego ¯ylicz przytacza badania, które przeprowadzi³ w latach dziewiêædziesi¹tych na studentach warszawskich
uczelni. Wykaza³y one, ¿e przynale¿noæ do jednej z grup  rodziny, przyjació³,
nielubianych znajomych, nieznajomych  decyduje o tym, w jakim stopniu bêd¹
przestrzegane zasady prawdomównoci i pomocnoci. Im bli¿szy jest kr¹g osób,
do której kto przez dan¹ osobê jest zaliczany, tym bardziej jest ona sk³onna
w kontaktach z ni¹ odwo³ywaæ siê do tych dwóch zasad. Obowi¹zuje to niezale¿nie od poziomu samorealizacji, co podwa¿a przyjêt¹ przez A. Maslowa tezê,
¿e te osoby, które przejawiaj¹ wiêkszy potencja³ twórczy, charakteryzuj¹ siê równie¿ lepszym wyczuciem dobra i z³a, a co za tym idzie  tak¿e wiêksz¹ spójnoci¹ moraln¹. Wystêpowanie niespójnoci moralnej próbowali wyjaniæ m.in.
M. Clark i J. Mills teori¹ relacji bliskich i relacji wymiany oraz R. Baumeister interpersonaln¹ koncepcj¹ poczucia winy: Roy Baumeister twierdzi, ¿e
wina powinna byæ rozumiana jako zjawisko, które dzieje siê pomiêdzy ludmi
w takim samym stopniu, jak wewn¹trz jednostki. Poczucie winy wzbudzone zostaje w relacjach miêdzyludzkich, a jego zmiennoæ mo¿na wyjaniæ przede
wszystkim spo³ecznym kontekstem towarzysz¹cym zachowaniu. Najsilniej, najczêciej i najbardziej uporczywie wina pojawia siê w bliskich relacjach spo³ecznych, w których osoby winny okazywaæ sobie wzajemn¹ troskê. Wina
w rozumieniu Baumeistera s³u¿y ró¿nym funkcjom wzmacniaj¹cym i chroni¹-
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cym wiêzi miêdzyludzkie. Motywuje do dobrego traktowania innych osób i sk³ania do zmniejszania i naprawiania ró¿norakich »niesprawiedliwoci« (s. 9293).
Najwiêcej miejsca ¯ylicz powiêca opisowi niespójnoci dostrzeganej pomiêdzy zachowaniem w pracy, a postêpowaniem w innych sytuacjach. Zauwa¿a, ¿e
stosunek do zachowañ niemoralnych w pracy, typu bezpodstawne korzystanie ze
zwolnieñ lekarskich, korzystanie z materia³ów i urz¹dzeñ s³u¿bowych w celach
prywatnych, dorabianie w godzinach pracy czy wynoszenie drobnych materia³ów z pracy, w przeci¹gu ostatnich 50 lat siê zmieni³  odsetek osób toleruj¹cych czy aprobuj¹cych tego typu dzia³ania znacznie zmala³. Do takich wniosków
sk³aniaj¹ badania przeprowadzone przez OBOP w latach 1961 i 2007. Jednoczenie zauwa¿ono (badania z lat 1997 i 2009) nieznaczny wzrost  i tak wysokiej
 aprobaty dla nadu¿yæ podatkowych typu fikcyjne darowizny (z 67% do 74%)
oraz znaczny wzrost aprobaty dla ci¹gania na maturze (z 28% do 47%).
Niespójnoæ typu wertykalnego odnotowano pomiêdzy zachowaniami i deklaracjami mened¿mentu. Badania przeprowadzone na tej grupie osób zatrudnionych w najwiêkszych firmach w Polsce w 2003 r. pokaza³y, ¿e prawie wszyscy
(a¿ 99%) badani deklarowali, ¿e zasady moralne s¹ bardzo wa¿nym regulatorem
postaw i zachowañ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ instytucji finansowych i gospodarczych, a jednoczenie, ¿e ich przestrzeganie z jakiego powodu nie jest mo¿liwe. Dysonans wywo³any przyjêciem takiej postawy wymusza uruchomienie
jakich mechanizmów umo¿liwiaj¹cych usprawiedliwienie swojego, niezgodnego z wyznawanymi zasadami moralnymi, postêpowania. ¯ylicz, powo³uj¹c siê
na E. Aronsona, przytacza trzy strategie tego typu: postanowienie zmiany zachowania, modyfikacja znaczenia naruszanej zasady, modyfikacja zasady poprzez
dodanie do niej dodatkowych zasad ucilaj¹cych. Skutecznoæ wyzyskiwanych
strategii mo¿e byæ ró¿na, ale gdy jest wysoka, mo¿e przekszta³ciæ siê w trwa³¹
dyspozycjê okrelan¹ mianem anomii osobowociowej: Anomikiem jest cz³owiek, u którego obok przekonañ o w³asnych przymiotach moralnych wspó³wystêpuj¹ przekonania i techniki manipulacji poznawczej pozwalaj¹ce na wybór
korzyci (wbrew uznawanym wartociom) bez odczuwania poczucia winy
(s. 105).
Tak, z grubsza rzecz bior¹c, prezentuje siê treæ Psychologii moralnoci
P.O. ¯ylicza. Na zakoñczenie wypada otwarcie przyznaæ: ta ksi¹¿ka nie jest doskona³a. By³aby wietna, gdyby rozbudowano i uporz¹dkowano jej treæ. Zdecydowanie brakuje konkretnych problemów stanowi¹cych wyzwanie dla psychologii moralnoci, opisu eksperymentów, które traktuje siê jako ród³o wiedzy
o postêpowaniu moralnym i które wiele w¹tpliwoci wnios³y do klasycznie uprawianej etyki. Autor zupe³nie pomin¹³ kwestiê odró¿nienia tego rodzaju psychologii od innych psychologicznych subdyscyplin. Skoro publikacja ta mia³a z za³o¿enia byæ pomoc¹ dydaktyczn¹, zagadnienia metapsychologiczne  pos³uguj¹c
siê ju¿ terminologi¹ ¯ylicza  które interesuj¹ bardziej specjalistê ni¿ nowicju-

432

Recenzje

sza, nie powinny byæ tematem dominuj¹cym. Te krytyczne spostrze¿enia nie powinny jednak przys³oniæ istotnych zalet tej publikacji. To pierwsza w Polsce propozycja wydawnicza (a deklarowane s¹ kolejne tomiki tej serii) podejmuj¹ca
wzmiankowane zagadnienia i jedna z nielicznych na wiecie. Jest nie tylko nowatorska, ale i nowa, a to w tym przypadku oznacza uwzglêdnienie teraniejszego stanu badañ i podejæ do problemów psychologii moralnoci. Zawiera wiele spostrze¿eñ dotycz¹cych etyki zawodowej psychologa moralnoci.
Powiedzieæ, ¿e ich obecnoæ jest zauwa¿alna, to ma³o, ale prezentacja ciê¿aru
odpowiedzialnego postêpowania badawczego jest niezwykle cenna. Wygl¹da na
to, ¿e ta niedu¿a ksi¹¿eczka stanowi projekt metapsychologii moralnoci, szkoda tylko, ¿e raczej w wersji roboczej. Nie sposób dzi przewidzieæ, czy terminologia, któr¹ ¯ylicz zaproponowa³, zostanie przyjêta. Budzi w¹tpliwoci m.in.
dlatego, ¿e nie s¹ ujawnione wszystkie kryteria obrane przez autora przy opracowaniu poszczególnych klasyfikacji. Niemniej ksi¹¿ka ta na pewno stanie siê
przedmiotem niejednego komentarza i  miejmy nadziejê  owocnej dyskusji.
Agata Boroñska
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SPO£ECZNE TWORZENIE MATEMATYKI.
G£OS KONSTRUKTYWISTÓW W SPRAWIE
PODSTAW WIEDZY

Ewa Piotrowska, Spo³eczny konstruktywizm a matematyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ
2008, s. 477.
Ta ksi¹¿ka sieje zamêt  powiedz¹ rzecznicy tradycyjnego rozumienia nauki.
Je¿eli dopucimy do tego, ¿e konstruktywici spo³eczni zabior¹ siê za interpretowanie matematyki  tego bastionu apriorycznoci poród postmoderny  bêdzie to koniec jakiejkolwiek pewnoci w wiecie. Z jakiej racji mamy uznaæ, ¿e
matematyka jest spo³ecznie konstruowana?
Ta ksi¹¿ka pokazuje nowe horyzonty  rzekn¹ zwolennicy konstruktywizmu
spo³ecznego. Dlaczego mamy ignorowaæ powsta³e ju¿ w XIX wieku k³opoty
matematyki z jej to¿samoci¹ i trwaæ przy starym paradygmacie? Co by by³o,
gdyby uznaæ, ¿e matematyka by³a, jest i bêdzie wiedz¹ konstruowan¹ spo³ecznie? Co mia³oby oznaczaæ przyjêcie za³o¿enia, ¿e wiedza matematyczna jest niczym innym, jak wynikiem procesów spo³ecznych w sferze budowania rzeczywistoci? Jakie konsekwencje niesie przyjêcie perspektywy konstruktywizmu
spo³ecznego w zamyle nad wiedz¹ matematyczn¹? Te pytania, pokrewne im
problemy oraz próby odpowiedzi na nie przedstawia Ewa Piotrowska w ksi¹¿ce
Spo³eczny konstruktywizm a matematyka.
Nim przejdê do treci publikacji, parê s³ów o naukowym profilu autorki recenzowanej ksi¹¿ki. Dotychczasowe publikacje Piotrowskiej mo¿na podzieliæ na
dwa obszary tematyczne. Piotrowska da³a siê poznaæ czytelnikom po pierwsze
jako specjalistka w zakresie filozofii szwedzkiej (Myl filozoficzna w Szwecji. Od
mistycyzmu do radykalizmu, Poznañ 2006; Dzieje myli szwedzkiej XX wieku. Od
narodowego konserwatyzmu do globalizmu, Poznañ 2006 oraz inne), po drugie
jako autorka prac o filozofii nauki, za szczególnie filozofii matematyki (Filozoficzne podstawy formalizmu matematycznego. Studium nad pogl¹dami Davida Hilberta, Poznañ 1990 i inne).
Ksi¹¿ka powiêcona relacjom wiedzy matematycznej i konstruktywizmu spo³ecznego jest konsekwencj¹ pog³êbienia filozoficznych badañ Piotrowskiej nad
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dylematami teorii nauki czy te¿ wiedzy. Publikacjê Spo³eczny konstruktywizm a
matematyka mo¿na zaliczyæ do polskiej awangardy w tematyce konstruktywizmu
spo³ecznego. Dot¹d, jak siê wydaje, nie ukaza³a siê tak obszerna praca, w ramach
której zosta³aby ukazana wielowymiarowoæ myli konstruktywizmu spo³ecznego z odwo³aniem do matematyki. Autorka nie wysz³a z za³o¿enia, i¿ matematyka jest wytworem spo³ecznym, lecz prezentuje perspektywê poznawcz¹, jak¹ jest
konstruktywizm spo³eczny, pod k¹tem tego, co ten¿e konstruktywizm mo¿e wnieæ
do badañ nad to¿samoci¹ matematyki. Mamy tu do czynienia bardziej z testowaniem mo¿liwoci ni¿ forsowaniem konkretnej tezy. Piotrowska sama przyznaje, ¿e momentami zgadza siê z tezami konstruktywistów spo³ecznych, ale celem
jej pracy nie jest wyk³ad osobistych sympatii lub antypatii.
Co konstruktywici spo³eczni maj¹ do powiedzenia na temat wiedzy matematycznej? Model matematyki aksjomatyczno-dedukcyjnej, sztywno trzymaj¹cy siê regu³ dowodzenia i zarazem zak³adaj¹cy jej fundamentalizm pojêciowy
oraz epistemologiczny, jest ju¿ przebrzmia³y (s. 10). Postuluj¹ wiêc, by pamiêtaæ, ¿e matematyka, tak jak inne nauki, jest rozwijana przez podmioty poznaj¹ce. Za nauk¹ stoi cz³owiek. On j¹ rozwija, on z niej korzysta, on pe³ni¹c rolê
naukowca nadal pozostaje okrelony warunkami swego ¿ycia. Konstruktywici
wnosz¹, ¿e to nie jest bez znaczenia dla losów nauki. By podaæ przyk³ad  Paul
Ernst, filozof i matematyk, inicjator konstruktywistycznego filozofowania o matematyce, opowiada³ siê za ponadczasowym, uniwersalnym i socjologicznym
rozumieniem matematyki wraz z jej uwarunkowaniami spo³ecznymi, kulturowocywilizacyjnymi i dydaktycznymi (s. 40). By³oby jednak uproszczeniem, gdyby przedstawiaæ konstruktywizm jako perspektywê w ca³oci skupion¹ na uwarunkowaniach kulturowych, spo³ecznych czy psychologicznych nauki i jej
podmiotów. Konstruktywici nie optuj¹ za skrajnym socjologizmem. Mówi¹ raczej o wspó³graniu elementów czysto formalnych i apriorycznych z treciowymi (s. 103), akcentuj¹c potrzebê uwzglêdniania tych ostatnich. Zwracaj¹ uwagê
na to, ¿e istota nauk formalnych nie jest jednowymiarowa, ¿e to raczej cis³oæ
i precyzja logiczna matematyki, ale tak¿e treæ uzyskiwanych wyników, przenikanie i warunkowanie treci oraz formy (s. 103).
Konstruktywizm w matematyce najpe³niej wyra¿a siê w stanowisku fallibistycznym, które wesz³o w dyskusjê z za³o¿eniami perspektywy fundamentalistycznej. Fallibilizm stoi w opozycji do fundamentalizmu staraj¹cego siê utrzymaæ naukê w atmosferze pewnoci jej wyników, bezpieczeñstwa jej przebiegu
oraz sta³oci i zaufania w mo¿liwoci rozumu i dowiadczenia. Chc¹c wskazaæ
nazwisko symbolizuj¹ce wprowadzenie myli fallibistycznej do matematyki, nale¿y wymieniæ Kurta Gödla. Do autorów wykazuj¹cych tendencje fallibilistyczne zalicza siê np. Charlesa Sandersa Piercea, Thomasa Kuhna, Johna Deweya,
Pierrea M. Duhema oraz wielu innych. Fallibilizm opiera siê na trzech za³o¿eniach. Po pierwsze, matematyka ma charakter nauki pragmatycznej; jest potrzeb-
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na w ¿yciu spo³ecznym oraz przyrodoznawstwie. Po drugie wiedza matematyczna musi byæ trwa³a i stabilna. Nie oznacza to jednak, aby nie by³a podatna na
zmiany, a nawet kryzysy jako konsekwencje tych przemian (s. 138). Po trzecie,
matematyka jest nauk¹ pó³autonomiczn¹. Jej po³owiczna zale¿noæ od warunków
zewnêtrznych nie powinna byæ ignorowana, tak, jak nie nale¿y te¿ pomijaæ jej
znacznej wolnoci od uwarunkowañ. Konstruktywici spo³eczni i matematyczni
fallibilici namawiaj¹ do ustalania odpowiednich proporcji w tej sprawie.
Recenzowana monografia Piotrowskiej sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów.
W czterech pierwszych autorka przybli¿a historiê konstruktywizmu spo³ecznego oraz dzieje filozofii matematyki. Rozpociera przed czytelnikiem panoramê
myli konstruktywistycznej, wskazuj¹c na powi¹zania konstruktywizmu
z takimi personami filozofii, jak Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Imre Lakatos czy Hilary Putnam. Analizuje ró¿nice i podobieñstwa miêdzy konstruktywizmem a postmodernizmem i strukturalizmem, nie zapomina tak¿e o potrzebie
oddania g³osu socjologom. Szczególnie wa¿na dla konstruktywizmu jest socjologia wiedzy zarówno w wersji klasycznej (Karol Marks, Fryderyk Engels, Emil
Durkheim, Karl Mannheim oraz Max Scheler), jak i w nowszej formie tzw. mocnego programu (David Bloor). Piotrowska uwiadamia, jak istotna dla rozwoju
nowego paradygmatu by³a socjologia fenomenologiczna. Wspomina te¿ o dziele Petera Bergera i Thomasa Luckmanna Spo³eczne tworzenie rzeczywistoci, oddaj¹c tym samym sprawiedliwoæ mylicielom spo³ecznego pr¹du fenomenologii. Jednoczenie trzeba odnotowaæ, ¿e pomija milczeniem dorobek Alfreda
Schütza, fenomenologa spo³ecznego o fundamentalnym znaczeniu dla nurtu.
Schütz, który  mówi¹c w skrócie  utworzy³ pomost miêdzy fenomenologi¹
Edmunda Husserla i socjologi¹ w wersji Weberowskiej, a tak¿e ugruntowa³
w literaturze myl o spo³ecznym tworzeniu realnoci, uchodzi za filar socjologii
fenomenologicznej. Oczywicie, mo¿na uznaæ, ¿e autorka nie sta³a przed koniecznoci¹ dog³êbnego analizowania korzeni fenomenologii socjologicznej, tym
bardziej ¿e mamy do czynienia z prac¹ o matematyce z perspektywy konstruktywizmu, a nie o samym konstruktywizmie.
Kolejne rozdzia³y ksi¹¿ki traktuj¹ o matematyce w rozmaitych aspektach,
z oczywist¹ przewag¹ perspektywy konstruktywistycznej. Zawieraj¹ rozwa¿ania
na temat matematyki, która przesta³a byæ filarem pewnoci. W poszukiwaniu
w³asnej to¿samoci sta³a siê podatna, jak nigdy wczeniej, na zmiany w samym
sercu swych za³o¿eñ. W efekcie dochodzi do takich zjawisk, jak humanizacja
matematyki, perswazja matematyczna albo matematyka ludzka i kulturowa. Te
i wiele innych intryguj¹cych spraw powsta³ych w wyniku konfrontacji matematyki z paradygmatem konstruktywistycznym w nauce to przedmiot recenzowanej ksi¹¿ki i o nich na jej stronach mo¿na wiele przeczytaæ.
Monografia Piotrowskiej ma interdyscyplinarny urok i wiadczy o tym, ¿e
wprawne oko badacza myliciela potrafi ujrzeæ koneksje miêdzy filozofi¹
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a naukami, które potocznie uznaje siê za niefilozoficzne. Stanowi te¿ niezbity
dowód na to, ¿e uprawianie nauk w sposób kompetentny nie obejdzie siê bez
znajomoci filozoficznych podstaw nauki oraz odwrotnie  ¿e rzetelnie rozwijana filozofia nie istnieje bez naukowych podstaw. Autorka na przestrzeni swojej
pracy wykazuje, jak wiele jest filozofii w nauce (tu: w matematyce) oraz jaki
ogrom nauki niesie filozofia. Kontrowersje wokó³ statusu i to¿samoci matematyki zosta³y ukazane w sposób przejrzysty i inspiruj¹cy czytelnika do dalszego
ledzenia sporu o naturê matematyki (nauki) oraz do chêci obserwacji dyskusji
konstruktywistów z mylicielami innych szkó³.
Konstruktywizm spo³eczny a matematyka to ksi¹¿ka, która powinna trafiæ
w poznawcze gusta nie tylko grona filozoficznego, nie tylko matematyków i nie
tylko socjologów wiedzy. Jako publikacja opisuj¹ca najnowsze trendy i dokonania w filozofii nauki, a szczególnie matematyki jest na tyle rozleg³a pod
wzglêdem problemowym i tak bardzo istotna w zawartych wnioskach, ¿e wydaje siê atrakcyjna dla ka¿dego, komu los wiedzy zwanej nauk¹ nie jest obojêtny.
Barbara Kazimierczak
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UWIK£ANI W K£OPOTY
Judith Butler, Uwik³ani w p³eæ, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
Polski przek³ad najg³oniejszej pracy Judith Butler Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity ukaza³ siê po blisko osiemnastu latach od
pierwszego wydania. Nie oznacza to, i¿ publikacja ta nie by³a obecna wczeniej
w polskim dyskursie naukowo-filozoficznym. Wrêcz przeciwnie  ju¿ dawno
zd¹¿y³a zakorzeniæ siê w myli humanistycznej, przywo³ywano j¹ wielokrotnie
w pracach naukowych, dyskusjach i polemikach. Ukazanie siê jej na polskim
rynku w ca³oci by³o jednak nieodzowne. Bazowano dot¹d bowiem na przek³adach fragmentów podyktowanych konkretnymi w¹tkami dyskusji. Czytelnik zna³
tê pozycjê jedynie z przywo³añ, parafraz b¹d cytatów, które nie zawsze oddawa³y charakter retoryki, argumentacji czy odniesieñ do dokonañ i przemyleñ
innych filozofów.
Judith Butler, obieraj¹c sobie doæ szczegó³owo zakrojony wycinek analizowanej rzeczywistoci (kategorie p³ci i p³ciowoci w odniesieniu do dychotomii
naturakultura), przyjê³a szerok¹ perspektywê refleksji. Lektura wydaje siê byæ
frapuj¹ca zarówno dla socjologa, antropologa, teoretyka polityki, jak i dla laika.
Wymieniaæ mo¿na by by³o wszelkie dziedziny nauk humanistycznych, a i przedstawiciele nauk cis³ych mogliby doszukaæ siê tu inspiracji. Jednak praca Butler
ma przede wszystkim charakter filozoficzny i jako tak¹ nale¿y j¹ postrzegaæ.
wiadczyæ o tym mog¹ chocia¿by analizy dorobku takich mylicieli, jak Freud,
Lacan, Lévi-Straussa, de Saussure czy nader obecny Foucault.
Strategia amerykañskiej filozofki jest doæ prosta; weryfikuje ona bowiem
swoje tezy w oparciu o dokonania g³ównie innych mylicielek, poszukuj¹c miêdzy przywo³ywanymi teoriami elementów wspólnych, wyranie zaznaczaj¹c ró¿nice miêdzy nimi wystêpuj¹ce. Przedstawia przy tym swoje autonomiczne tezy
zbudowane na logicznym systemie opisuj¹cym rzeczywistoæ, a tak¿e na poszukiwaniu paradoksów, ukazywaniu na ile stanowiska innych, czy ich percepcja
rzeczywistoci, odstaje od prawdziwoci, czy mo¿e lepiej okrelaj¹c  autentycznoci. Praca, g³ównie krytyczna, polega na destabilizacji i dekonstrukcji zastanych pojêæ, kategorii, a tym samym jêzyka jako kodyfikacji naszego mylenia i dzia³ania. Butler nie stara siê przy tym kreowaæ siê na oryginalnoæ (gdy
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jest to zbyteczne), podkrelaæ prze³omowoæ swojej pracy. Skrupulatnie odnotowuje wk³ad (czêsto o destabilizuj¹cym charakterze) wielu innych mylicieli.
Zestawia pogl¹dy i struktury strategii takich filozofek jak: de Beauvoir, Irigary,
Riviere, Kristeva, Rose, Wittig; szuka stycznoci czy swoistych paraleli, które
pozwalaj¹ na budowanie wspólnej siatki pojêciowej; ukazuje, jak na ró¿ne sposoby mo¿na dokonywaæ dekonstrukcji filozoficznego, czêsto skostnia³ego i odrealnionego, dyskursu p³ci i p³ciowoci, seksu i seksualnoci.
W wielu miejscach Butler podpiera siê filozofi¹ Michela Foucaulta, korzysta z jego warsztatu, pracy geneaologicznej. Wspólna wydaje siê im tak¿e perspektywa mylowa i specyfika opisywania rzeczywistoci, rozk³adaj¹ bowiem
podobnie akcenty, skupiaj¹c siê na newralgicznych kwestiach. Id¹c tropem francuskiego filozofa, wyprowadza podstawê do swoistej teorii krytycznej p³ciowoci. Narzêdzia Foucaulta wykorzystane w retoryce Butler maj¹ tak¿e charakter
praktyczny, gdy¿ wpisuj¹ siê w realn¹ walkê polityczn¹. W Uwik³anych w p³eæ,
jak w ¿adnej innej publikacji tej autorki, po³o¿ony zosta³ akcent na performatywnoæ w wymiarze politycznym. W kolejnych ksi¹¿kach  chocia¿by w Bodies that Matter  uwaga jest skupiona bardziej na wymiarze spo³ecznym, psychicznym, cielesnym czy czasowym performatywnoci. Nie oznacza to, i¿ te
aspekty nie s¹ tu obecne. Co wiêcej, Butler, wprowadzaj¹c wymieniane tu obszary, akcentuj¹c je, ukazuje wielow¹tkowy aspekt rozwa¿añ nad kreacyjnym
charakterem p³ciowoci. Wspólne dla Foucaulta i Butler jest pojêcie w³adzy jako
nieodzownego warunku teorii sprawczoci. Amerykañska mylicielka teoriê sw¹
opiera na przewiadczeniu o powtarzalnoci aktów performatywnych, a wiêc
postrzega je w kategoriach procesu.
Kolejn¹, jak¿e wa¿n¹, osi¹ rozwa¿añ nad kategoriami kobiety i mê¿czyzny staje siê polemika z teori¹, a raczej teoriami feministycznymi i reprezentowan¹ przez nie percepcj¹ nierównoci. Tak¿e w tym aspekcie ukazuje ona uwik³anie feminizmu w mechanizmy w³adzy. Zestawia tê myl z oryginaln¹
koncepcj¹ niepos³uszeñstwa, które sprawia k³opoty: Wed³ug dyskursu panuj¹cego w moim dzieciñstwie nie nale¿a³o w ogóle sprawiaæ problemów w³anie
po to, by samemu w nie wpadaæ. Najwyraniej bunt i nagana mia³y wspólny
mianownik. To spostrze¿enie da³o pocz¹tek krytycznemu wgl¹dowi w subtelne
mechanizmy w³adzy: dominuj¹ce prawo grozi³o k³opotami, nawet je powodowa³o, a wszystko po to, by pomóc k³opotów unikn¹æ. Dlatego te¿ dosz³am do wniosku, ¿e k³opoty s¹ po prostu niezbêdne, trzeba tylko wiedzieæ, jak najlepiej je
sprawiaæ i samemu w nie wpaæ (s. 33).
K³opoty, jakie wed³ug Butler napotka³y teorie feministyczne, nie pochodz¹
jednak tylko z zewn¹trz. Opresywny charakter maskulinistycznej kultury nie jest
jedynym problemem koncepcji emancypacyjnych, le¿y on tak¿e w nich samych
i dotyczy fundamentalnych kwestii. Kardynalnym b³êdem pope³nianym do niedawna przez wiêkszoæ ruchów emancypacyjnych by³o za³o¿enie, ¿e istnieje
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gotowa to¿samoæ, to¿sama wszystkim kobietom, co wiêcej, le¿a³a ona u podstaw wszelkich dyskursów feministycznych. Odwo³uj¹c siê do pojêcia to¿samoci, próbowano tak¿e definiowaæ podmiot, który mia³ uzyskaæ polityczn¹ reprezentacjê. Butler powiêca wiele miejsca tej kwestii, by wskazaæ problematycznoæ
owych osi pojêciowych, wokó³ których ca³¹ ta debata siê toczy³a: polityki i reprezentacji. Wchodzi tym samym w sam rodek sporu odbywaj¹cego siê w ³onie rodowisk feministycznych. Filozofka opowiada siê za t¹ frakcj¹, która twierdzi, ¿e nie mo¿na ju¿ dalej mówiæ o kobietach jako o podmiocie w kategorii
stabilnoci. Nale¿a³oby zatem wróciæ do problemu z reprezentacj¹, która zestawiona z performatywnoci¹ p³ci i kobiecoci staje siê za ka¿dym razem nieadekwatna i nie-reprezentatywna. Taka te¿ perspektywa towarzyszy ca³oci wywodu. Judith Butler przede wszystkim demaskuje rzeczywistoæ, dekonstruuje
struktury mylowe silnie zakotwiczone i wyrastaj¹ce z ca³oci, jak¹ jest system
kulturowy.
Uwik³ani w p³eæ to prze³omowa ksi¹¿ka nie tylko na p³aszczynie dyskursu
feministycznego, ale te¿ filozoficznego. Choæ praca ta nie jest gotowym scenariuszem diagnoz, zmian czy prognoz, to w rzetelny, akademicki sposób nawietla z³o¿onoæ tematyki p³ci, seksualnoci czy cielesnoci, obna¿aj¹c s³aboci koncepcji, które roszcz¹ sobie prawo do komplementarnego i ca³ociowego opisu
rzeczywistoci. W tym kontekcie to praca postmodernistyczna, g³osz¹ca ostry
sprzeciw wobec metanarracji. Charakter ten wzmacnia tak¿e dekonstruktywizm,
bêd¹cy w tym wypadku buntem wobec maskulinizacji owej narracji oraz sprzeciwem wobec hegemonii. W tym w³anie aspekcie upatrujê najwiêkszy wk³ad
Butler w filozoficzn¹ refleksjê na temat dysharmonii, dysproporcji czy wrêcz
dyskomfortu w sferze spo³ecznej debaty nad p³ci¹ i p³ciowoci¹. Filozofka ta nie
przedstawia gotowych recept. Wskazuje jedynie na niekonsekwencje logiczne,
niedorzecznoci niektórych koncepcji, jakie na przyk³ad znaleæ mo¿emy w systemach Lacana czy Lévi-Straussa, zestawia donios³e i znacz¹ce ustalenia takich
filozofek jak: Beauvoir, Irigary, Riviere, Kristevy, Rose, Wittig, ukazuj¹c przy
tym ró¿nice w szczegó³owych ustaleniach ich tez.
Krytyczna praca, jak¹ Butler wykona³a w omawianej publikacji, jest jednak
spójna, a nieustanne przywo³ania filozofii Foucaulta sprawiaj¹, i¿ staje siê czêci¹ szerszego dyskursu kontestuj¹cego ustalenia wzmacniaj¹ce hegemoniê
i maskulinizacjê kultury. Butler, mimo i¿ mno¿y pytania i w¹tpliwoci, rzuca
nowe wiat³o na skomplikowany konglomerat, jakim jest wspó³czesny system
kulturowy, przyczynia siê do porz¹dkowania i uwiarygodniania tego, co mo¿emy nazwaæ wiedz¹ na temat otaczaj¹cej nas rzeczywistoci.
Andrzej Potera³a

